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SAMENVATTING

Door de Europese Communicatie Satelliet worden in de ]] GRz band frequen

tie gemoduleerde kleurentelevisie signalen uitgezonden, welke door kabel

TV-kopstations kunnen worden ontvangen, gedemoduleerd en verder gedistri

bueerd via het kabelnet. In dezelfde frequentieband is echter door de

PTT een digitaal straalverbindingsnet gepland. Bij bepaalde weersom

standigheden kan dit net ten gevolge van over-de-horizon-propagatie een

verstoring in de TV-ontvangst geven. In verband hiermee is het gewenst

een signaal/stoor verhouding te kennen waarbij de kwaliteit van het TV

beeld nog aanvaardbaar is.

In de meeste in de literatuur genoemde gevallen wordt een dergelijk pro

bleem aan de hand van subjectieve tests met behulp van proefpersonen

benaderd.

In dit onderzoek, dat in samenwerking met het Dr. Neher laboratorium

is uitgevoerd, is op een objectieve manier naar het probleem gekeken.

Er is een model opgesteld waarmee, in het geval van een hoge signaal/

stoor verhouding, het stoorspectrum aan de uitgang van de demodulator

berekend kan worden met behulp van een convolutie van de spectra van het

gewenste FM-TV signaal en het ongewenste digitale signaal. Ret model,

dat geschikt is voor zowel spectra in gesloten vorm als spectra in de

vorm van een aantal gemeten punten, is geimplementeerd op de computer.

Ret berekend stoorspectrum blijkt in veel gevallen dezelfde vorm te heb

ben als driehoeksruis, de ruis die ontstaat ten gevolge van verstoring

van het FM-TV signaal met thermische rU1S.

Dit is in overeenstemming met andere (subjectieve) onderzoeken die con

cluderen dat het effect van een digitale stoorder lijkt op dat van ruis.

Een verband tussen de signaal/stoor verhouding, het stoorspectrum en de

beeldkwaliteit is echter niet te leggen.

Ter verificatie van het model is de basisbandstoorspectrum in een aantal

situaties gemeten. De resultaten van de metingen zijn voor hoge signaal/

stoor verhoudingen in overeenstemming met de resultaten van het model.
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LIJST VAN AFKORTINGEN
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I. INLEIDING

Met de toenemende vraag naar telecommunicatiemiddelen en het beperkte

frequentiespectrum zal "frequency sharing" in de toekomst een grote

rol gaan spelen in de telecommunicatie. Zo worden aan de in opkomst zijnde

TV-distributie per satelliet frequentiebanden toegewezen waarvan

reeds gebruik gemaakt wordt door een aards telecommunicatie-systeem.

Thans wordt ook via de Nederlandse transponder van de Europese

Communicatie Satelliet (ECS) (zie appendix A) FM-televisie uit

gezonden in de II GRz-band. In het algemeen zal dit signaal worden ont

vangen door kabel-TV kopstations, welke het dan, na bewerking, via het

kabelnet doorgeven aan de abonnees.

Door de PTT zijn echter ook digitale straalverbindingen (140 Mbit/s 

16-QAM) gepland in dezelfde frequentieband. Uit juridisch oogpunt is

het, althans voor de PTT, niet interessant in hoeverre deze straalver

bindingen de grondstations van de kabel-TV exploitanten zullen storen.

De technische voorschriften verbonden aan een machtiging voor een ont

vanginrichting voor satellietsignalen, zoals door de PTT verleend,

zeggen hierover namelijk [I]: "De ontvanginrichting zal niet worden

gecoordineerd in het kader van de frequentie-ordening en derhalve niet

worden gevrijwaard van storingen door andere geautoriseerde radiodien

sten in dezelfde frequentieband." Uit wetenschappelijk en maatschappe

lijk oogpunt is een onderzoek weI van groot belang. Daarom is er in

samenwerking met het Dr. Neherlaboratorium van PTT en de vakgroep Tele

communicatie van de Technische Rogeschool te Eindhoven een onderzoek

uitgevoerd naar de interferentie van een digitaal stoorsignaal op een

FM-TV signaal.

De stoorsituatie is geschetst in fig. 1.1. Ret gewenste FM-TV signaal

heeft een piek-piek frequentiedeviatie van 19 ~rnz en een bandbreedte van

36 MHz. Ret gebruikte televisiesysteem is van het type PAL (zie appen

dix B).

Ter beperking van de storing van het FM-TV signaal op andere systemen

worden eventuele energiepieken begrensd d.m.v. het heen en weer schui

ven van het FM-spectrum door de band. Deze zogenaamde "energiedispersie"

heeft een piek-piek zwaai van 2 MHz. In het geval dat er geen beeld

wordt uitgezonden bedraagt de energiedispersie 4 MHz. In paragraaf 3.6.

zal verder op de toegepaste energiedispersie worden ingegaan.

Ret digitale stoorsignaal zal in de praktijk een 140 Mbit/s - 16-QAM
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~ gewenste

sto~~~, "" signaal..J:signaal ~ ~

fig. 1.1. Schets van de stoorsituatie.

signaal zijn, met een bandbreedte van 40 ~rnz. Ret spectrum van dit sig

naal, nodig voor de berekeningen, is echter niet in gesloten vorm be

schikbaar, zodat in dit onderzoek een min of meer vergelijkbaar sig

naal nl. een 70 Mbit/s QPSK-signaal met een bandbreedte van 40 MHz,

als digitale stoorder is verondersteld. Immers, het spectrum van een

QPSK-signaal met "pulse shaping" is weI in gesloten vonn beschikbaar.

Doel van het onderzoek is om met behulp van berekeningen te trachten

minimale ell (signaal/stoor) -verhoudingen vast te stellen voor een be

paalde beeldkwaliteit. Hiermee komen we op het gebied van de beoorde

ling van beeldkwaliteit, hetgeen niet op een objectieve manier te bena

deren is. In de praktijk wordt bij het bekijken van de invloed van een

bepaalde stoorder op TV-signalen gebruik gemaakt van subjectieve proef

nemingen (zie paragraaf 2.3.).

Op een objectieve manier is echter weI de basisbandstoring te berekenen,

maar een relatie tussen de resultaten en de subjectief ervaren beeld

kwaliteit is nauwelijks te leggen.

M.b.v. een model dat door o.a. Jansky en Jeruchim[2] wordt geschetst.

is het mogelijk om in het geval van kleine storingen het basisbandstoor

spectrum te berekenen. Dit is dat gedeelte van het spectrum na demodula

tie, dat veroorzaakt wordt door een stoorsignaal op de ingang van de

ideaal veronderstelde demodulator. De kern van de berekening van dit

basisbandstoorspectrum is de convolutie van het spectrum van het ge

wenste signaal met het spectrum van het stoorsignaal. Het FORTRAN-pro

gramma, dat voor de berekening aan dit model geschreven is, maakt voor

de bepaling van de convolutie gebruik van het Fast Fourier Transform

(FFT) -algoritme (zie appendix C).

In de berekening is uitgegaan van een FM-signaal dat enkel gemoduleerd
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1S door een videosignaal, zonder pre-emphase. Voor het 5 MHz brede

video basisbandspectrum van het PAL-systeem wordt het spectrum van een

(stilstaand) kleurenbalk beeld gebruikt. Er is voor een stilstaand

beeld gekozen omdat hiervoor het spectrum beter te karakteriseren is,

en omdat de verstoring van een stilstaand beeld als hinderlijker wordt

ervaren dan de verstoring van een bewegend beeld [3] ("worst-case").

Verder wordt ervan uitgegaan dat de beeldinformatie niet wordt gescram

bled v66r de FM-modulatie. In commerciele TV wordt "scrambling" toege

past om het TV-signaal onbruikbaar te maken voor niet-betalende abonnees.

Ret spectrum van het FM-signaal zal in het algemeen geen vloeiend ver

loop hebben; in het model wordt het spectrum echter voorgesteld door

een vloeiend verlopende curve. Dit geldt ook voor het spectrum veronder

steld voor het digitale signaal.

De ell waarden die in het model worden gehanteerd zijn die aan de anten

neklemmen. Ten gevolge van eventuele polarisatie ontkoppeling tussen

gewenst en ongewenst signaal en ten gevolge van het niet via de hoofd

Ius binnenvallen van de storing kan er v66r de antenne een hoger stoor

niveau (I) aanwezig zijn.
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2. INTERFERENTIE IN FM-TV ONTVANGST

2.1. FM-TV ontvangst

Het FM-signaal zal, na het in een aantal stappen terugmengen tot IF,

aan de demodulator worden toegevoerd. Bij een ideale FM-demodulator

varieert de signaal-ruis verhouding (SiN) boven een bepaald punt (drem

pel) lineair met de draaggolf-ruis verhouding (C/N). Beneden deze drem

pel kan de demodulator niet werken en is er geen sprake meer van een

signaal-ruis verhouding, omdat we dan te maken hebben met multiplica

tieve ruis [4,p 272].

Voor conventionele demodulatoren zal de drempel boven C/N~IO dB liggen.

Er bestaan technieken waarmee een drempelverlaging tot 7 a 9 dB kan

worden bereikt [4],[5].

In geval van satellietcommunicatie zal men zo dicht mogelijk bij de

drempel trachten te werken in verb and met het zuinig omspringen met het

beschikbare satellietvermogen.

De relatie tussen siN en c/N is [6]:

SiN = c/N + FdB + kw

waarbij

(dB) (2. 1)

D 2_ 3 pp. B
FdB - 2" ( -f-) I (dB)

v v

de FM-verbeteringsfactor 1S, en

D piek-piek frquentiedeviatie (MHz)pp
f hoogste video basisbandfrequentie (MHz)

v
B de RF-bandbreedte (MHz)

k de gecombineerde weeg- en deemphasefactor (dB)w
siN verhouding tussen piek-piek luminantie amplitude en gewogen rms

ruis (dB)

C/N draaggolf-ruis verhouding aan de 1ngang van de demodulator (dB)

Voor pre- en deemphase zijn richtlijnen opgesteld door de CCIR [7]. Als

P(f) en D(f) de overdrachtsfuncties zijn van pre- en deemphase dan moet
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gelden voor vervormingsvrije overdracbt [4,p 143]

P(f) D(f) -j2nft= ceo, met c en t constanten.
o

Voor bet deempbase filter wordt door de CCIR geeist [8]:

Bij B,G-PAL (zie appendix B), bet in Nederland geldende systeem:

k=12,59

f =1,565 MHz
a

f
b

=O,313 MHz

In fig. 2.1. 1S de preempbase karakteristiek voor verscbillende lijnen

systemen te zien. Ret preempbase netwerk verzwakt de lage frequenties,

terwijl de bogere worden versterkt; bet deempbase netwerk bersteld dit.

-.

1,00,50,20,1.,os',82

I

....

V V-
I

V .-i-i- f·-j-·r+·_.- -...-
/~V.....

1-0'

..-' //
/

.v' ~~
,/'

V '/V
/' --C - V
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.1-- .......... ,,"" B: 625·1in< .ystem
c: 819-lio< system

A .-1-' ,...1- - .,'
r-

B ----
I

•
•

4

•

-w

-14
1,01

-12

2

S •~

""1i ·21
-! • 4.;;
lie -.

Baxband fBquency (MHz)

fig. 2.1. Preempbase karakteristieken voor verscbillende lijsystemen [7].

Om de ruis te meten wordt vaak gebruik gemaakt van een weegnetwerk. De

basisbandruis wordt vermenigvuldigd met een weegkromme, omdat bet oog
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niet voor ruis ~n elk frequentieinterval even gevoelig is. 20 zal witte

ruis, met een vlak spectrum, een andere subjectieve invloed hebben dan

bijvoorbeeld driehoeksruis, waarbij de spectrale vermogensdichtheid

evenredig is met f2. Voor een bepaalde soort ruis is een ruisweegfactor

te definieren, een factor waarmee de ongewogen signaal-ruis verhouding

verhoogd moet worden voor het verkrijgen van de gewogen signaal-ruis

verhouding. Deze weegfactor is te berekenen uit [8]:

f h

J H~ df

F = - 10 log
f

l

f h

f H~ df

f l

Hierbij stellen f l en f h de laagste en de hoogste frequentie limieten

van het basisbandsignaal voor. Voor f l wordt vaak 0,01 MHz genomen.

H1(f) is de spectrale dichtheid van de ruis aan de uitganp, van het fil

ter. H2(f) is de spectrale dichtheid van de ingangsruis.

Deze zelfde formule kan gebruikt worden voor de berekening van de de

emphasefactor: de verbeteringsfactor voor de signaal-ruis verhouding

t.g.v. het deemphasenetwerk. Ook kan met deze formule de gecombineerde

weeg- en deemphasefactor worden berekend. Deze factoren zijn voor ver

schillende systemen te vinden in tabel 2.1.

tabel 2.1. De weeg- en deemphasepactoren voor verschillende TV-systemen

bij witte ruis en driehoeksruis volgens de CCIR [8].

Measurement De-emphuis Weilhlln~ plu.

bandwidth Weigh\ini r.Clors Weilh1ln8 r.ctors (dB) de-emptwi!-

(101Hz) (dB) factors (dB)

(0) (b) (e) (d) (el (f) (g) (hI !
White TrianJular White TrianJular Dt-emphaslsed De~mphl.Sistd Whitt" TnanJ,uw I

noise noise noise noise white nmse trian,uw ncue no"" nOise I
Fd ",(') FdT(')

F w'" FM·T FwD"'(') FwDr<') Fd'A'k,e) Fd"T(')

S2Hin..

4.2 101(') -0.4

I
2.9 6.2 10.3 2.7 9.9 2.3 12.8

4.2 Unified -0.4 2.9 6.8 1U 2.7 10.9 2.3 13.8

S.O Unified 0.0 3.J 7.4 12.2 3.3 11.7 3.3 14.8

62Hine.

S.O B,C,G,H -2.1 2.0 8.S 16.3 3.1 14.3 1.0 16.3

S.O I (luminance) -2.J 2.0 65 12.3 2.3 10.9 0.2 12.9

S.0/6.0C'l I (chrominance) -2.1 2.0 4.8 0.8 9.4 1.3 1.3 3.3

S.O Unified -2.1 2.0 7.4 12.2 3.0 11.2 0.9
I

13.2

6.0 V,K,L -1.6 2.3 9.3 17.7 3.S IH 1.9 18 1 i
6.0/S.0(l) Unified -1.6 2.3 8.2 14.6 3.2 13.3 1.6

I
IH

I6.0 Unified -1.6 2.3 8.0 12.8 3.3 12.0 1.7 14.3

(') (0) + (el =(g)
(b) + (f) =(h)

(2) The firsl figure is the measurement bandwidth for (he unVoel~hled nOlsC' and the second fl,uJe l.'i the mea!'>UTC'menl band'" Idlh for the de-empha'iI"C'd nOi<iiC',

wel~hled noise and/or weighled de-emphasis.ed nOlsC'.



- 10 -

Indien bij FM-demodulatie de ruis binnen de RF band voor de demodulator

wit is, dan zal de ruis aan de uitgang driehoeksruis zijn, ~odat de

spectrale vermogensdichtheid evenredig is met f2 [4,p 278]. In dit

geval zal de gecombineerde weeg- en deemphasefactor voor de weegkromme

welke voor het B en G type doorgaans gebruikt wordt, 16,3 dB bedragen.

De weegkromme voor o.a. het in Nederland gebruikt B en G type televisie

heeft de vorm [8]:

waarbij

Fig. 2.2. geeft deze weegkromrne.

0 .5 1 .5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
1

9 (Ell .9 .9

.8 .8

.7 .7

.6 .6

.5 .5

.11 .11

.3 .3

.2 .2

• j • j

0 a
a .5 1 .5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

'f (MHz)

fig. 2.2. Weegkromme voor het B,G-PAL systeem

Deze grafiek laat Z1en dat laagfrequent ruis storender wordt ervaren

door de kijker dan hoogfrequent ruis. Dit wordt bevestigd door Budrikis

[9].
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2.2. Interferentie veroorzaakt door straalverbindingen

Bij de keuze van de plaats van het grondstation voor TV-ontvangst moet

rekening gehouden worden met reeds aanwezige of geplande straalverbin

dingen, voor zover zij in hetzelfde frequentiegebied opereren.

Ret is duidelijk dat een grondstation binnen direct zicht een nagenoeg

continue storing zal ondervinden van de straalverbinding. Naast deze

continue storing kan er ook incidentele storing voorkomen. Ten gevolge

van verschillende troposferische mechanismen, waarvan ducting de belang

rijkste is, kan over-de-horizon-propagatie optreden, zodat de ontvangst

van een verderop gelegen grondstation toch wordt beinvloed (zie fig. 2.3.).

P
r

~ grondstation

ontvanger straalverbinding
straalzender

fig. 2.3. Situatieschets van een grondstation dat wordt gestoord door

een straalverbinding t.g.v. ducting.

Ducting zorgt ervoor dat de demping tussen straalzender en grondstation

gedurende een bepaald percentage van de tijd kleiner is dan onder norma

Ie omstandigheden. Deze demping wordt meestal gerelateerd aan de vrije

ruimte demping:

47Td
Lv = 20 log (---x-)

waarbij d

A

de afstand

de golflengte

Fig. 2.4. geeft een voorbeeld van een grafiek waarin horizontaal is uit

gezet het percentage p van de tijd en vertikaal de demping t.o.v. de

vrije-ruimtedemping waaronder p % van de tijd wordt gebleven.

Aan een FM-TV grondstation wordt door de CCIR de eis gesteld dat het

99 % van de tijd beschikbaar moet zijn [5]. Indien we apparatuurstorin

gen verwaarlozen, dan mag de draaggolf/(ruis + stoorsignaal) verhouding
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MARTLESHAM-EINDHOVEN 1.296GHz 297km
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10• 1.01.001

50 l...- -L- --l .1.- ......l. ---J
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fig. 2.4. Cumulatieve verdeling van de demping voor het traject

Martlesham-Eindhoven []O].

aan de ingang van de ontvanger, ten gevolge van atmosferische oms tan

digheden, gedurende maximaal ] % van de tijd onder de detectiedrempel

zakken. De draaggolf/(ruis+stoorsignaal) verhouding mag dus 1 dB zakken

door regendemping of door een incidentele stoorder ten gevolge van duc

tinge Regendemping en ducting zijn verschijnselen welke nagenoeg nooit

gelijktijdig optreden.

Fig. 2.5. geeft de situatie waarbij de demodulator] dB boven de drempel

werkt.

SiN

(dB)

10 11 C/N (dB)

fig. 2.5. Een geidealiseerde FM-drempelcurve van een F~1-discriminator.
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Beschouwen we nu het eenvoudigste geval waarbij het FM-signaal gestoord

wordt door een signaal met een vlakke spectrale vermogensdichtheidsfunc

tie (zie fig. 2.6.). Er is dan een N/I verhouding te berekenen welke

een ondergrens vormt voor het nog goed functioneren van de demodulator.

gewenste signaal

..-L ~----------~--_+__-spectrum van ongewenste signaal, ,, ,

fig. 2.6. Spectra van het gewenste en een (fictief) stoorsignaal.

Nu geldt (theoretisch aIleen indien look Gaussisch en ongecorreleerd

met N is):

C/N = 11 dB

C/(N+I) = 10 dB

Hieruit voIgt dat N/I=5,9 dB, waaruit een bovengrens voIgt voor I welke

in minder dan 1 % van de tijd mag worden overschreden.

2.3. Interferentie in relatie tot beeldkwaliteit (literatuuroverzicht)

Ten gevolge van de interferentie en rU1S zal er een degradatie van de

gewenste beeldkwaliteit optreden. Het vastleggen van de kwaliteit wordt

bij gebrek aan goede objectieve methoden met behulp van subjectieve be

oordelingen gedaan. Deze kunnen gedaan worden door expert-kijkers, met

veel ervaring op het gebied van beeldkwaliteit beoordeling, of met niet

ervaren kijkers. In het tweede geval zijn minimaal tien, maar liever

twintig proefpersonen vereist. Elke proefpersoon moet aan een aantal

verstoorde beelden een kwaliteitscijfer van 1 tot 5 of een kwaliteits

degradatie ("impairment") cijfer van 1 tot 5 toekennen (zie tabel 2.2.).
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Voor sommige experimenten is een vergelijkingsschaal (zie tabel 2.3.)

meer geschikt [11]. Naast deze door de CCIR aanbevolen beoordelings

schalen zijn er ook nog schalen met zes en met zeven gradaties in kwa

liteit of kwaliteitdegradatie in gebruik [12].

tabel 2.2. Beoordelingsschaal t.b.v. subjectieve

beeldkwaliteit beoordeling [11].

Five-grade scale

1----

Quality Impainnent

5 Excellent 5 Imperceptible

4 Good 4 Perceptible, but not annnoying

3 Fair 3 Slightly annoying

2 Poor 2 Annoying

I Bad I Very annoying

tabel 2.3. Vergelijkingsschaal t.b.v. subjectieve

beeldkwaliteit beoordeling [11].

+3 Much better

+ 2 Better

+ I Slightly better

o The same

- I Slightly worse

-2 Worse

- 3 Much worse

De proefpersonen moe ten aIleen op eenzelfde manier worden voorbereid

voordat zij de reeks van verstoorde beelden, welke ~n een willekeurige

volgorde worden vertoond, te zien krijgen. De testcondities moeten voor

aIle proefpersonen gelijk zijn. Tabel 2.4. geeft de door de CCIR gestan

daariseerde condities.

De keuze van de beelden is sterk afhankelijk van het experiment: voor

sommige verstoringen zijn plaatjes met felle kleuren het meest geschikt,

voor andere zijn beelden met scherpe contrast randen weer beter. Voor

een experiment moeten de meest storingsgevoelige beelden worden gekozen.
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tabel 2.4. Testcondities t.b.v. subjectieve beeldkwaliteit beoordeling

[] ] ] .

Condition Field frequency 50 fieldsls 60 fieldsls

Q Ratio of viewing distance to picture height 6 (I) 4 to 6

b Peak luminance on the screen (cd/m 2) 70 ± 10 (2) 70 ± 10

c Ratio of luminance of inactive tube screen (beams
cut ofT) to peak luminance ... 0.02 ... 0.02

d Ratio of the luminance of the screen when
displaying only black level in a completely dark

approximately 0.01room, to that corresponding to peak white

~ Ratio of luminance of background behind picture
approximately 0.1 (3) approximately 0.15monitor to peak luminance of picture

f Other room illumination low (4) low

g Chromaticity of background white (5) 0 65

h Ratio of solid angle su btended by that part of the
background which satisfies this specification, to

.. 9that subtended by the picture

(I) Normally 6; if a diITerent ratio is used, this should be stated.

e) Normally (70 ± 10) cd/m 2, or (220 ± 30) asb (6), but certain tests may require luminances outside the tolerances, for example,
because of nicker, defocusing, etc.

(l) If the ratio is greater than 0.1, the chromaticity has to be nearer to llIuminant 0 6\ (7).

(4) The specification is loosely phrased here, since the precise value is not critical, provided it does not connict with condition c.

(5) Not very critical. Any white in the region between standardized illuminants A and 0 6\. See, however, Note (3).

(6) I apostilb (asb) = ! candela per square metre (cd I m2).
11

(7) IlIuminants standardized by the International Commission on Illumination (CIE); see International Electrotechnical
Vocabulary, Group 45, No. 45-15-145.

De subjectieve tests met proefpersonen z1Jn erop gericht een relatie

te leggen tussen een objectief meetbare grootheid en de subjectief er

varen beeldkwaliteit. Bij onderzoek naar de invloed van interferentie

is deze objectieve grootheid vaak de ell verhouding. Groumpos [13] heeft

een dergelijke relatie gelegd voor een FM-TV signaal dat gestoord wordt

door een in frequentie samenvallend ander FM-TV signaal. Ret beeldmate

riaal waarover de proefpersonen een uitspraak moesten doen bestond uit

stilstaande beelden verstoord door bewegend materiaal. Ret gewenste sig

naal was een systeem M/NTSe kleuren TV-signaal met een piek-piek frequen

tiedeviatie van ]2 MHz, zonder energiedispersie. De tests zijn uitge

voerd voor drie ongewogen SIN verhoudingen. Fig. 2.7. geeft de resul

taten.

Vergelijkbare resultaten geeft Pritchard [14]. Rierbij is het gewenste

signaal een FM-TV signaal met een piek-piek frequentiedeviatie van
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".I

fig. 2.7. Ret subjectieve kwaliteitscijfer als functie van de objectief

meetbare CII verhouding volgens Groumpos [J3].

~F = B-2 f
v

waarbij f de maximale video basisbandfrequentie is, in dit geval 4,2 MHz
v

(NTSC). De stoorder is ook in dit geval een FM-TV signaal met dezelfde

draaggolffrequentie (" co- channel interfence"). Fig.2.8. geeft de bijbe

horende relatie tussen de kwaliteit en de CII verhouding.

.... ....,~.

fig. 2.8. als functie van de objectief
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Lewis en Allnatt [15] hebben getracht een verband te leggen tussen sub

jectieve en objectieve metingen bij een aantal verschillende storingen,

waaronder ongewogen en gewogen ruis. De subjectief bepaalde beeldkwali

teit wordt hier uitgedruikt in de grootheid "imp", afgeleid van "impair

ment". De imp I is:

]
I = - - ]

p

waarbij p het getal tussen 0 en I is dat correspondeert met het kwali

teitscijfer (tussen I en 5) zoals door de CCIR aanbevolen. De relatie

tussen I en de objectief gemeten grootheid d (bijvoorbeeld de rms ruis)

luidt:

(imp)

Hierbij zijn ~ en G voor een bepaalde storing specifieke constanten.

De constante ~ is de objectieve grootheid welke bij het subjectief be

paalde midden (p=O,5) behoort ("midopinion"). CCIR [16] geeft de con

stanten voor verschillende soorten verstoringen.

De protectieverhouding ("protection ratio") is gedefinieerd als die ver

houding van gewenste en ongewenste signaalvermogens aan de ingang van de

ontvanger, die nodig 1S om een bepaalde beeldkwaliteit te bereiken [13].

Voor de bepaling van protectieverhoudingen wordt gebruik gemaakt van

subjectieve metingen. De literatuur vermeldt een aantal resultaten met

betrekking tot protectieverhouding met verschillende stoorders. Jansky

en Jeruchim [2] geven de protectieverhouding als functie van de fre

quentie-afstand tussen de draaggolven, indien het ongewenste signaal

enkel een ongemoduleerde draaggolf is. Zie fig. 2.9.

Bij de metingen is een zeventredige beoordelingsschaal gebruikt. De

protectieverhouding van fig. 2.9. zijn bepaald voor kwaliteitscijfer

of 2. Opvallend bij deze resultaten is dat de protectieverhouding af

hankelijk is van de beeldinhoud.

CCIR [17] haalt verschillende proeven aan. Bij Amerikaanse proeven
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l'NWANTED
WANTED SYSTEM SYSTEM

PEAK-To-PEAJ< DEVIATION 18 Mliz 18 MHz
SIGNAL-To-NoISE RATIO (WEIGHTED' 50 dB
PRE-AND DE-EMPHASIS NONE NONE

PROGRAM M.'TERIA L

Cl'RVE WANTED SIGNAL I'NWANTED SIGNAL

A WIDTE ....'NDOW OFF-THE-AIR
B COLOR BARS OFF-THE-AIR
C KITCHEN SCENE OFF-THE-AIR
D OFF-THE-A1R OFF-THE-AIR

fig. 2.9. Protectieverhouding met een ongemoduleerde draaggolf als

stoorder [2].

is o.a. als storing genomen: een FM-TV signaal met engergiedispersie

(zie tabel 2.5.) en een 960 kanaals FDM-FM signaal (zie tabel 2.6.).

Het gewenste signaal is steeds een frequentie gemoduleerd 525-lijns

NTSC kleuren signaal met preemphase. Van de protectieverhouding 1S het

gemiddelde (~) en de standaarddeviatie (0) gegeven. Ook hier is de pro

tectieverhouding gebaseerd op een te behalen kwaliteit van 1 of 2 (zeven

tredige schaal).

tabel 2.5. Protectieverhoudingen met FM-TV (bewegend beeld) signaal

als stoorder, voor kwaliteitscijfer 1 a 2.

(~=gemiddelde,a=standaarddeviatie)[17]

Peak-to-peak frequency deviation (MHz)
Frequency

Interfered-with signal I separation (MHz) I.l (dB) o (dB)
Interfering signal

24 24 0 19,9 3'1
24 8 0 19'6 1·5

8 8 0 28·7 2'3
8 24 0 29·2 2'5

24 8 10 14'7 3·0
8 24 10 25·5 3'7

24 24 20 11'9 1'6
24 8 20 7·2 1'6

8 8 20 9·8 2'3
8 24 20 16'5 1'7

24 8 3-24 20'6 3-0



- 19 -

tabel 2.6. Protectieverhoudingen met 960 kanaals FDM-FM signaal

als stoorder, voor kwaliteitscijfer I a 2.

(~=gemiddelde,cr=standaarddeviatie)[17]

Interfered-""ith signal Interfering signal
Peak-to-peak Ratio of r.m.s. frequency Frequency

frequency deviation deviation to separation IJ (dB) (J (dB)
(MHz) highest baseband frequency (MHz)

single channel multi-channel

24 0·044 0·25 10 1)-\ 1·5
24 0-044 0'25 0 14'9 2-5

8 0-132 0·75 10 21-4 3-2

Proeven in Frankrijk [17] hebben een 132 kanaals FDM-FM signaal als

stoorder. Ret gewenste signaal is een 625-1ijnen SEC~~ kleuren signaal,

FM gemoduleerd, met energiedispersie. Er zijn twee gevallen bekeken:

het FDM-FM signaal volledig belast en het FDM-FM systeem zonder belas

ting doch met energiedispiersie. Bij deze proeven is de protectieverhou

ding (hier Cu/CB) die C/I waarbij de storing juist zichtbaar wordt: de

zogenaamde perceptiedrempel. Fig. 2.10. geeft de resultaten. Opvallend

is het grillige verloop en het feit dat de protectieverhouding in het

geval zonder belasting over het algemeen hoger moet zijn.

I

I ,~
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,,: ., ; '" 1/"\-.'\'• '\ . , ,

i .; ';I~ ,liJ \'I ~ I',1/"\
' : .1 I
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I ,.'~,

I
I,
t '"--- ~

1

-,
I \, \

I I \, I

20

to

•-25 -20 -15 -to -5 • 5 • 15 20 25

Wanted signal: Television (satellite)

Interfering signal: Telephony 132 channels
(case 2)

FIGURE 1

F1 : wanted carrier frequency
F2: interfering carrier frequency

: full load

: no load

fig. 2.10. Protectieverhoudingen met 132 kanaals FDM-FM als stoorder van

FM-TV [17].
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Bij de in 1977 gehouden Administratieve Wereld Radio Conferentie (WARC

77) [IB] komt men voor de band 11,7 - 12,5 GRz tot protectieverhoudingen

welke voor aIle aardse stoorders, behalve VSB-TV, zouden moeten voldoen.

Fig. 2.11. geeft deze protectieverhoudingen.

"'-tioD
ntio If (dB)

III

10

o
o 10 30 35

Carrier rroq....,cy dilfereDc:e AI (MHz)

fig. 2.11. Protectieverhoudingen voor een willekeurige (m.u.v. VSB-TV)

aardse stoorder van FM-TV [IB].

In het geval van niet-aardse storingen [19] is de protectieverhouding

voor samenvallende draaggolven te berekenen uit

Dv 2
R = 12,5 - 20 log (12) - Q + 1,1 Q

waarbij Dv
Q

piek-piek frequentiedeviatie van het gewenste signaal (MHz)

het kwaliteitscijfer (I - 5), aIleen de interferentie

beschouwend

Barnes [20] is een van de weinigen die onderzoek heeft gedaan naar de in

vloed van digitale signalen op FM-TV signalen. De stoorder is een digi

taal TV-signaal en een random data reeks. In het eerste geval wordt

standaard NTSC video (vanaf een videorecorder) gecodeerd naar een 43 Mbit/s

data stroom. De modulatievorm is D-QPSK, de draaggolffrequentie 2,25 GRz

en de bandbreedte is 45 MHz. In het tweede geval is sprake van random

data van 22 Mbit/s, die over een kanaal met een bandbreedt van 24 MHz

wordt gezonden.

Ret gewenste signaal 1S 525 lijnen M/NTSC systeem kleurentelevisie,
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met preemphase, FM gemoduleerd met een piek-piek frequentiedeviatie van

12 MHz en een bandbreedt van 21 MHz. De FM-rv link heeft een ongewogen

SiN verhouding, bij afwezigheid van de interferentie, van 50 dB. Het

effect van de digitale stoorder is volgens Barnes gelijk aan dat van

ruis. Omdat de subjectieve invloed gelijk is, rekent Barnes met de basis

bandstoring als ware het ruis.

Hij verlaagt, bij een bepaalde draaggolfafstand, de ell zover totdat

de ongewogen SiN verhouding een bepaalde waarde heeft bereikt. Op deze

manier worden de protectieverhoudingen gevonden. Zie fig. 2.12.
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fig. 2.12.a. ell verhouding bij bepaalde SNR's bij digitaal rv-signaal

(43 Mbit/s) als stoorder.

b~ ell verhouding bij bepaalde SNR's bij random D-QPSK gemo

duleerd signaal (22 Mbit/s) als stoorder [20].

Indien de protectieverhouding bekend is kan tesamen met het antennedia

gram van de ontvangantenne het maximaal toelaatbare interferentievermo

gen worden bepaald.

In het geval van de BSS (Broadcasting-Satellite service) [18] gebeurt

dit met:

F = F - R + D + P
o

waarbij F maximum toelaatbare interferentie vermogensfluxdichtheid

(dBW/m2)
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F de gewenste vermogensfluxdichtheid (dBW/m2) aan de rand van
o

het servicegebied (Dit is het gebied waarbinnen de gebrui-

ker een afgesproken minimum signaalkwaliteit mag verwachten

[21])

R protectieverhouding

D onderdrukking (dB) t.g.v. het niet in de hoofdrichting van

de ontvangantenne binnenkomen van de interferentie

P onderdrukking (dB) t.g.v. het verschillen van polarisatie

van gewenst en storend signaal

Met behulp van deze gegevens en de cumulatieve verdeling van de paddem

ping kan een gebied rond een grondstation worden aangegeven waarbinnen

geenstraalzenders in dezelfde frequentieband mogen voorkomen (co-ordi

nation area) [22].

Bij proeven in Canada [17] heeft men, in afwezigheid van thermische ruis

het volgende verband gevonden:

s/r = C/X + B (dB)
v

waarbij s/r

C/x

B
v

verhouding tussen piek-piek beeldsignaal en gewogen rms

interferentie "ruis" (dB)

verhouding tussen draaggolfvermogen en interferentiever

mogen (dB)

video interferentie reductiefactor (dB)

Voor B is gevonden:
v

B = 6 + 20 log ~F (dB)
v

met ~F piek-piek frequentiedeviatie (MHz).
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3. DE BEREKENING VAN HET BASISBANDSTOORSPECTRln1

3.1. Berekeningsmethode geen rekening houdende met ruis [2],[23],[24]

In deze paragraaf wordt een methode afgeleid voor de berekening van het

basisbandstoorspectrum onder verwaarlozing van de invloed van ruis. Het

basisbandstoorsignaal is dat gedeelte van de uitgang van de ideaal ver

onderstelde fasedetector dat naast het gewenste basisbandsignaal aanwe

zig is t.g.v. een RF-storing aan de ingang van de ontvanger.

Het zal blijken dat het basisbandstoorspectrum te berekenen is uit de

convolutie van het gewenste RF-spectrum en het ongewenste RF-spectrum.

Bij de berekening wordt uitgegaan van een hoekgemoduleerd gewenst sig

naal w(t) en een op een later tijdstip nader te definieren stoorsig

naal ("interferer") i(t). Het gewenste signaal kan geschreven worden als:

w(t) =

= Re { A v(t) exp( jw1t )}

Hierin is wI de draaggolffrequentie en

v(t) = exp( j~(t) )

De complexe omhullende van w(t) is Av(t) en voor ~(t) geldt [4,p223]:

t

~(t) = 2TIf~f x(T)dT
_00

Hierin is f~ de frequentiedeviatie. In ons geval is x(t) het videosignaal

dat aan de FM-modulator wordt toegevoerd.

De algemene vorm voor het ongewenste signaal i(t) 1S:

i(t) = R(t) cos( w2t + W(t) + ~ )

= Re { u(t) exp( j( w2t + ~ »}

Hierin is w2 de draaggolffrequentie, ~ de fasehoek en

u(t) = R(t) exp( jW(t) )
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De complexe omhullende van i(t) is u(t)exp(j~). Deze heeft de algemene

vorrn van een bandbegrensd signaal en kan dientengevolge ook de som van

een aantal dicht bij elkaar liggende stoorsignalen voorstellen.

In het algemeen zal op de ingang van de demodulator de som van het ge

wenste en het bandgefilterde stoorsignaal staan. Ret signaal i(t) is in

een algemene vorm geschreven dus ook na filtering kan het stoorsignaal

in een ci~rgelijke vorm geschreven worden. Voor het somsignaal geldt (zie

fig. 3.1.):

set} =

=

cet

wet) + i(t)

Re { Aa(t) exp( j( wIt + <P(t) + A(t) »}

aCt) exp( j).(t) ) = + z(t) exp( j( ll.ld - <P(t) .~»

wet)

ideaal
-------f + s(tt veronderstelde

fasedetector

i (t)

fig. 3.1. Schets bij berekeningsmethode, zonder rekening te houden met

ruis.

wet)

i(t)

e (t)
o

<p (t)

A( t)

gewenst (gemoduleerd) signaal

ongewenst (gemoduleerd) signaal ("interferer")

uitgang ideaal veronderstelde fasedetector

het gewenste basisbandsignaal

het basisbandstoorsignaal

Indien het signaal set) aan een ideaal veronderstelde fasedetector wordt

toegevoerd, zal aan de uitgang hiervan verschijnen (zie fig. 3.1.):

e (t) = <P(t) + A(t)
o
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Gezien het voorgaande is het basisbandstoorsignaal A(t) te schrijven

als:

A(t) = 1m { In[

Voor Ixl<1 geldt

zodat A(t) voor

00

A(t) = 1m { m~1

1 + z(t) exp( j( wdt - ¢(t) +ll ))] }

( I)m+l
In(I+x) =mrl-=m x

m

lu(t)I/A<1 te schrijven is als

(-I )m+ 1
um(t) exp( jm( wdt - ¢(t) + II )) }

mAm

=
(3.1)

De aanname lu(t) I/A<I betekent dat de stooromhullende R(t) kleinermax
dan de signaalomhullende A moet zijn.

Om tot een "power spectral density" (PSD) van A(t) te komen is het nood

zakelijk het probleem op een statistische W1Jze te benaderen. Hiertoe

wordt de fasehoek II als een random variabele gedefinieerd, welke uniform

verdeeld is over het interval [O,2rr]. Verder worden ¢(t) en W(t) als

zwak stationaire processen aangenomen, welke statistisch onafhankelijk

van elkaar en van II zijn.

Voor de autocorrelatiefunctie van de uitgang van de fasedetector e (t)
o

kan geschreven worden, aangezien eo(t) reeel is:

R (T) = E [e (t)e (t+T)] = E [(¢(t)+A(t))(</J(t+T)+A(t+T))]
e 0 0

o

= (3.2)

Hierbij is R</J(T) de autocorrelatiefunctie van het gewenste basisbandsig

naal </J(t) en RA(T) is de autocorrelatiefunctie van het basisbandstoor

signaal A(t).

De laatste twee termen van formule (3.2) zijn nul vanwege het feit dat

E [exp(jmll)]=O. Het argument van exp(jmll) is immers uniform verdeeld

over [O,2rr].

Om tot de PSD van het basisbandstoorsignaal A(t) te komen is het dus

zaak een uitdrukking voor R
A

(T) te vinden. Uit R
A

(T) is dan m.b.v.

Fouriertransformatie de PSD van A(t) te berekenen.
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00

Als we A(t)= m~1 Am(t) definieren is Am(t) m.b.v. formule (3.1) te

schrijven als:

A (t) =
m

1 (_I)m+1
~----- {um(t) exp( jm( wdt - ¢(t) + ~ )) -
2J mAm

m*
u (t) exp( -jm( wdt - ¢(t) + ~ ))}

De autocorrelatiefunctie RA(T) van A(t) 1S nu:

Waarbij:

R~ (T) = E [A ( t) A ( t +T )]
1\ m n

(-1 )m+n+2 m n
= ~~~--- { E [u (t)u (t+T)exp( jm( wdt - ¢(t) + ~ )).

_4m2Am+n

m n*
- E [u (t)u (t+T)exp( jm( wdt - ¢(t) + ~ )).

m* n- E [u (t)u (t+T)exp( -jm( wdt - ¢(t) + ~ )).

m* n*+ E [u (t)u (t+T)exp( -jm( wdt - ¢(t) + ~ )).

+

In de situatie m~n is R~n(T)=O omdat er in elke term een factor exp(jp~)

overblijft en E[exp(jp~)]=O. Indien m=n vallen de eerste en de vierde

term weg omdat E[exp(2jm~)]=O.

Gebruik makend van de onafhankelijkheid van ¢(t) en ~(t) is ~(T) te

schrijven als:
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R,(T) = ! I {E [um(t)um (t+T)]oE [exp( -jm( ¢(t) - ¢(t+T) ))].
/\ m=l 4m2A2m

+ E [um (t)Um(t+T)]oE [exp( jm( ¢(t) - ¢(t+T) ))]0

(3.3)

Volgens het Wiener-Kinchine theorema [4,p 76] is uit deze autocorrelatie

functie m.b.v. Fouriertransformatie de PSD van A(t) : SA(f) te berekenen.

(3.4)

Noem hiertoe:

* m /).E [(u (t)U(t+T)) ] = R .(T)
m1

en S .(f) = F { R .(T) }
m1 m1

(3. Sa)

(3.sb)

E [exp( jm( ¢(t) - ¢(t+T) ))] ~ R (T) en S (f) = F {R (T) }
row row row

Hierin stelt F de Fouriertransformatie voor.

Uit de formuies (3.3) en (3.5) voIgt nu:

(3.sc)

{ R .(T) R (T) exp( -jmwdT )
m1 row + R .(T) R (T) exp( jmwdT ) }

m1 row

(3.6)

R .(T) stelt de autocorrelatiefunctie van de toegevoegd complexe me macht
m1

van de complexe omhullende van het stoorsignaal i(t) voor.

R (T) is de autocorrelatiefunctie van de me macht van de genormeerde
row

complexe omhullende van het gewenste signaal w(t).

Volgens het Wiener-Kinchine theorema zijn S .(f) en S (f) de bijbeho-
m1 row

rende PSD's.

Indien

V(f) = F { v(t) }

dan is



autocorrelatiefunctie van de toegevoegd complexe functie

gespiegelde P8D van de me macht van de complexe omhul-
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* *V (-f) = F { v (t) }

zodat bijvoorbeeld

* *F {R .(T) } = 8 . (-f)ml. ml.

De toegevoegd complexe waarde van de reele functie is die functie zelf,

zodat het sterretje bij 8 . en 8 weggelaten kan worden. De P8D isml. mw
immers een reele functie [33,p 110]

Omdat R . (T) deml.
is, is 8 . (f) deml.
lende van i(t).

De uitdrukking voor de P8D van A(t) wordt nu m.b.v. formule (3.4), (3.5)

en (3.6):

(3.7)

met

8 (f) = 8 .(f)*8 (f)m ml. mw

De termen achter het sommatieteken l.n formule (3.7) Zl.Jn kleiner dan

1 R(t)max 2m
-2( A )
4m

zodat indien de storing klein is, en dus R(t) «A, het voldoende l.S
max

om aIleen de eerste term van (3.7) te berekenen. Dit geeft

(3.8)

De formule (3.8) is de basis voor de berekening van het basisbandstoor

spectrum voor het geval dat de ruis verwaarloosd wordt. De kern van de

berekening vormt de convolutie van de spectra van de complexe omhullen

den van het gewenste signaal w(t) en het ongewenste signaal i(t).

8A(f) is de P8D van A(t) aan de uitgang van een ideaal veronderstelde

fasedetector, maar we zijn geinteresseerd in de P8D aan de uitgang van

een ideaal veronderstelde FM-demodulator.

De relatie tussen de momentane frequentie en de momentane fase is [4,p 222]:
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f ( ) = _] dcjl (t)
t 21T dt

met

f(t) = ffj. x(t)

Hierin is ffj.

x(t)

de frequentiedeviatie

het videosignaal

Voor de PSD's geldt nu:

Px(f) = :2 Pf(f)
fj.

(3.9)

De PSD van het basisbandstoorsignaal aan de uitgang van de FM-demodu

lator wordt dus:

3.2. Berekeningsmethode rekening houdende met thermische ru1S

Het model uit paragraaf 3.]. kan uitgebreid worden door de invloed van

ruis mee te nemen. Morinaga en Namekawa [25] geven hiervoor de aanzet.

Het zal blijken dat voor een grote C/N verhouding de invloed van ruis

en van de storing apart te berekenen zijn. De invloed van de storing 1S

m.b.v. de methode uit paragraaf 3.]. te berekenen.

Om de invloed van ruis te verdisconteren wordt fig. 3.1. uitgebreid met

een ruisingang (zie fig. 3.2.).

w(t) ideaal
~~--~veronderstelde

fasedetector
e (t) = cjl(t) + A(t)

o

fig. 3.2. Schets bij berekeningsmethode, rekening houdend met ruis.
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Ret signaal net) is bandbegrensde witte ruis en kan derhalve geschreven

worden als [4 t p 262]:

waarbij n (t) en n (t) laagdoorlaat kwadratuurcomponenten zijn.
c s

De signalen wet) en i(t) zijn weer respectievelijk het gewenste en het

ongewenste signaal (zie paragraaf 3.1.).

Aan de ideaal veronderstelde fasedetector wordt aangeboden:

set) = wet) + i(t) + net)

Nemen we wet) en net) samen (zie fig. 3.3.) dan geldt voor een grote

C!N verhouding:

set) = Re { G(t) exp( j( wIt + ¢(t) + 8(t) ))} +

+ Re { u(t) exp( j( w2t + ~ ))}

met

8(t) = r t yet) :::
a c an A + x(t) 21!L

A

x(t) = n (t) cos~(t) + n (t) sin¢(t)c s

yet) = n (t) cos¢(t) - n (t) sin~(t)s c

n (t)
s y (t)

h (t)

n (t)
c

(3. )0)

fig. 3.3. Fasordiagram behorende bij de optelling van

w(t) Re { A exp ( j ( w1t + ¢ (t) ))} en

net) = nc(t) cosw)t - ns(t) sinw)t
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Analoog aan de afleiding van paragraaf 3.1. is s(t) te schrijven als

s(t) = Re { G(t) a(t) exp( j( w1t + ¢(t) + y1t ) + ~(t) »

met

a(t) exp( j~(t) ) = 1 + ~~~~ exp( j( wdt - ¢(t) - y1
t

) + ~ »

Ret signaal s(t) geeft aan de uitgang van de fasedetector

e (t) = ¢(t) + y(t) + ~(t) = ¢(t) + X(t)
o A

(3.1 I)

(3.12)

Signaal y(t) wordt gegeven door formule (3.10) en ~(t) voIgt uit (3.11)

met lu(t)/G(t)I«1

~(t) = 2j~(t) { u(t) exp( j( wdt - ¢(t) - y1
t

) + ~ » -

- u*(t) exp( -j( wdt - ¢(t) - y1t ) + ~ » }

Om tot de PSD van het signaal e (t) te komen, moet eerst de autocorre
o

latiefunctie R bepaald worden.
e

o

R (T) = E [e (t)e (t+T)] = E [(¢(t) + y(t) + ~(t»·
e 0 0 A

o

(¢(t+T) + y(t+T) + ~(t+T»]
A

= (3.13)

Ook hier zijn de kruistermen nul omdat E[exp(j~)]=O en omdat n (t) en
s

n (t) ongecorreleerd zijn met ¢(t) en gemiddelde nul hebben [4,p 264].
c

Voor R (T) geldt:
. y

R (T) = E [y(t)y(t+T)]
y

Uitschrijven m.b.v. formule (3.10) en gebruikmaken van het onderling

ongecorreleerd zijn van n (t) en n (t) en R (T)=R (T) levert:
c s n nc s

R (T) = E [(n (t) cos¢(t) - n (t) sin¢(t»·
y s c

(n (t+T) cOS¢(t+T) - n (t+T) sin¢(t+T»]s c
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Y
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R (T) E [cos( ~(t) - ~(t+T) )]
n

5

Er geldt:

E [exp( j( ~(t) - ~(t+T) ))] = E [COS( ~(t) - ~(t+T) )] +

+ jE [sin( ~(t) - ~(t+T) )] R (T)
w

Hierbij 15 R (T) de autocorrelatiefunctie van de complexe omhullende
w

van het gewenste signaal w(t).

Het reele deel is een even functie van T, het imaginaire deel een on

even functie. Fouriertransformatie levert de reele PSD van de complexe

omhullende.
co

S (f) = F { R (T) } = JEw w
-00

co

+ IE
-00

[cos( ~(t) - ~(t+T) )] cosWT dT +

[sin( ~(t) - ~(t+T) )] sinwT dT

De eerste term is een even functie van w, de tweede term een oneven

functie. Om de berekening van R (T) mogelijk te maken moeten we ver-
y

onderstellen dat het FM-spectrum symmetrisch is. Het zal blijken dat

het FM-spectrum dat gebruikt wordt voor de berekening symmetrisch is

(zie paragraaf 3.3.3.).

Indien het spectrum symmetrisch is, moet de tweede (oneven) term nul

zijn en is de autocorrelatiefunctie R (T) reeel, zodat geschreven kan
w

worden:

R (T) =
Y

R (T) R (T)
n w

s

Hierbij is R (T) de autocorrelatiefunctie van n (t) en R (T) die van
n 5 w

sde complexe omhullende van w(t) (genormeerd).

De PSD van y(t) voIgt uit de Fouriertransformatie van R (T).
Y

S (f) = F {R (T) }
Y Y

S (f) *s (f)n w
s

(3.14)

De PSD van n (t) wordt gegeven in fig. 3.4., indien het ontvangfilter
5

v60r de demodulator een ideaal banddoorlaatfilter is.
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S (f)
n s

n

...·---B ----
f

fig. 3.4. PSD van de kwadratuurcomponenten van de rU1S indien het

ontvangfilter ideaal is met bandbreedte B.

Voor de autocorrelatiefunctie van ~(t) geldt:

Invullen van formule (3.12) en veronderstellen dat bij een grote C/N

verhouding G(t)~A levert (de kruistermen zijn weer nul omdat

E[exp(j~)]=O):

_1- E *
R~(T) =

4A2 [u(t)u (t+T) exp( -j( ¢(t) - ¢(t+T) ) ) .
exp( _j( y(t) _ y(t+T) ) )exp ( -jw T ) +

A A d

*+ u (t)u(t+T) exp( j( ¢(t) - ¢(t+T) )).

exp( j( y(t) _ y(t+T) ) )exp( jWdT ) ]
A A

1 * * *
= ---2 {R.(T)R (T)R (T) exp( -jwdT ) +

4A 1 w

+ R.(T)R (T)R(T) exp( jWdT )}
1 w

met

* /),
{E [u (t)u(t+T)] R. (T) en F R. (T) } = S. (f)

1 1 1

E [exp( j( ¢(t) - ¢(t+T) ))] ~ R (T) en F { R (T) } = S (f)
w w w

E [exp( jX( y(t) - y(t+T) ))] ~ R(T) en F { R(T) } = S(f)

De PSD van ~(t) wordt nu:

S~(f) = F {R~(T) } = __1__ {S(f)*S.(f)*S (f-f ) + S(-f)*S.(-f)*S (-f-f )}
<" '" 4A2 1 w d 1 W d

(3.15)
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Hierin is S.(f) de gespiegelde PSD van de complexe omhullende van de
l.

stoorder i(t) en S (f) is de genormeerde PSD van de complexe omhullende
w

van het gewenste signaal w(t).

S(f) moet nog gevonden worden uit R(T). Indien de ruiscomponent y(t)

Gaussisch is, kan voor R(T) geschreven worden [26,p 167]:

exp( - __1 (R (0) - R (T) )) =
A2 y y

R (0) R (T)
exp ( - --,y......".--) exp ( --'Y"-:::-- )

A
2

A
2

R (0) is het vermogen van y(t), zodat bij een grote C/N verhouding
y

A
2 » R (0) ~ R (T)

Y y

zodat voor R(T) geschreven mag worden:

R(T) ~ exp( -
R (0) R (T)

Y ) ( 1 + Y2
A

2
A

R (T)
) ~ ( 1 + ......y'-:::-- )

A
2

Door Fouriertransformatie voIgt voor S(f):

00

S(f) = J
R (T)

(1+ ......y......".-
A

2
) exp( -j2rrfT ) dT

= o(f) + ~ S (f)
A y

(3.16)

waarbij S (f) gegeven wordt door formule (3.14) en o(f) l.S de Dirac
y

functie.

De PSD van de uitgang van de fasedetector voIgt uit (3.13):

Se (f) = S¢(f) + SA(f)
o

en

(3. 17)

waarbij S¢(f) de PSD van ¢(t) en SA(f) de PSD van de totale basisband

storing A(t) is.

Invullen van de formule (3.15) l.n (3.17) met gebruikmaking van (3.16)

levert het totaal:
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5,(f) = !-2 5 (f) + --1-- {5.(f-f )*5 (f) + 51' (-f-fd)*5
W

(-f)} +
A A Y 4A2 1 d w

+ --1-- {!-2 5 (f)*5.(f)*5 (f-fd)
4A2 A Y 1 W

+ --1 5 (-f)*5.(-f)*5 (-f-f )}
A2 Y 1 w d

(3.18)

De totale basisbandstoring P5D bestaat uit drie termen welke behalve van

het gewenste signaal een functie zijn van respectievelijk de ruis, de

stoorder, en de ruis plus stoorder.

en n (t)=O) dan is 5 (f)=O, zodat de
s Y

in formule (3.8) uit de vorige paragraaf:

Indien de ruis nul is (n (t)=Oc
formule voor 5).(f) overgaat

het geval zonder ruis.

Bekijken we nu het geval dat de ruis niet nul is maar dat we toch een

grote e/N verhouding hebben, zoals in de afleiding is aangenomen.

Normeren we 5.(f), net zoals 5 (f), zodanig dat het totale oppervlak
1 w

van 5.(f) een is, dus
1

5. (f) = 18.(f)
1 1

met 8 i (f) het genormeerde spectrum en I het vermogen van de complexe om

hullende van de stoorder i(t), dan kunnen we de derde term van 5).(f)

vergelijken met de eerste. Er geldt:

!-2 5 (f)*8.(f)*5 (f) « 5 (f)
A Y 1 W Y

omdat bij een hoge ell verhouding I«A2 en omdat 5 (f) door convolutie
y

met een spectrum met oppervlak een wordt afgeplat.

De derde term van 5).(f), welke een functie is van zowel ruis als stoor

der is dus te verwaarlozen. Hiermee is aangetoond dat de invloed van

ruis en storing onder de aangenomen voorwaarden afzonderlijk berekend

kunnen worden en kunnen worden gesommeerd voor de bepaling van de tota

Ie basisbandinvloed van ruis en storing.

Resumerend: de totale basisbandinvloed van ruis en storing kan bij een

hoge ell en e/N worden berekend m.b.v.:

5,(f) = !-2 5 (f)*5 (f) + --1-- {5.(f-fd)*5 (f) + 5.(-f-f )*5 (-f)} (3.19)
A A ns w 4A2 1 w 1 d w

In de volgende paragrafen zullen de benodigde spectra van gewenst en on

gewenst signaal worden bepaald.



- 36 -

3.3. Ret F1~TV spectrum

Voor bet uitvoeren van de convolutie ter berekening van de basisband

storing is een wiskundige bescbrijving van bet FM-TV spectrum vereist.

Deze beschrijving mag zowel een tabel van gemeten waarden, als een be

scbrijving in gesloten vorm zijn.

In deze paragraaf zullen eerst een tweetal beschrijvingen van FM-TV

spectra uit de literatuur aangehaald worden waarvan hier geen gebruik

is gemaakt: het spectrum van een zwart-wit FM-TV signaal en het spectrum

van een NTSC FM-TV signaal met een bandbreedte van 20 MHz.

Daarna zal het spectrum worden afgeleid dat is toegepast. Deze afleidi~g

berekent uitgaande van het basisbandspectrum van het TV-signaal het

FM-TV spectrum voor het geval van "wideband FM" (WBFM).

CCIR [27] geeft een gesloten vorm van de bovengrens van de genormeerde

PSD van een zwart-wit FM-TV signaal. Dit spectrum bestaat uit twee de

len, nl. een continue achtergrond, welke een Gaussische vorm heeft en

een centraal deel van het spectrum. De vorm van dit laatste deel is af

bankelijk van de beeldinhoud: uniform beeld, beeld met sterke of met

lichte contrast.

Constantinou {28] heeft aan PSD's van "real program video" (NTSC) ge

meten. Hij deed dit door in een bandje van 40 kHz een groot aantal ma

len het vermogen te meten. Dit bandje schoof hij door het gehele fre

quentiegebied. Met behulp van de zo verkregen meetwaarden kon hij o.a.

een gemiddeld vermogensspectrum en een piek vermogensspectrum bepalen.

Constantinou geeft slechts het gemiddelde vermogensspectrum van een

FM-TV signaal met een piek frequentiedeviatie van 4 MHz en een band

breedt van 20 MHz. De gemeten curve wordt met een vierde-orde polynoom

benaderd. De gemeten en benaderde curven zijn te zien in fig. 3.5.
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0
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b. -80
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fig. 3.5. Gemiddeld TV-vermogensspectrum, bij piek deviatie 4 MHz, B=20MHz

a. gemeten waarde

b. benadering

volgens Constantinou 128].

Ali 129] geeft een gesloten expressie van de PSD van het FM-kleuren-TV

signaal voor het geval van WBFM. De uitdrukking wordt geldig verklaard

voor aIle TV-systemen.

Ali gaat bij zijn afleiding uit van de PSD van het basisbandsignaal van
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een kleurenbalk. Ret basisband videosignaal is opgebouwd uit een lumi

minantie en een chrominantie comuonent.

Bij FM-modulatie geldt (zie p. 23)

(J.20)

Ret spectrum van de lurninantiecomponent f1(t) kan benaderd worden door

het spectrum van stationaire witte Gaussische ruis gefilterd door een

RC-laagdoorlaatnetwerk. Ret dubbelzijdig spectrum van dit proces is:

(J.21)

totale vermogen van het luminantiesignaal

de 3 dB bandbreedte van het luminantiesignaal

De chrominantiecomponent fch(t) heeft een dubbelzijdig spectrum dat

benaderd kan worden door een stationair Gaussisch proces met het spectrum:

(3.22)

waarbij Dch
Bch
f s

totale vermogen van het chrominantiesignaal

de 3 dB bandbreedte van het chrominantiesignaal

frequentie van de kleur-subdraaggolf (zie appendix B)

Ret spectrum van ftot(t) 1S de som van de individuele spectra (formule
(3.21) en (3.22)):

(3.23)

Omdat f t(t) de momentane frequentiedeviatie is (zie formule (3.20)) isto
het totale vermogen van f (t) gelijk aan de "mean square frequency

tot
deviation" [30]:

f~ X~ot(t)

waarbij ft:. piek frequentiedeviatie



2
Indien Xtot(t)=! (en dus
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piek frequentiedeviatie = 12 ) geldt:
rms frequentiedeviatie

(3.24)

De vorm van het basisbandspectrum Ptot(f) van een kleurenbalk testsignaal

komt overeen met curves uit de literatuur [31] en een eigen gemeten spec

trum. Deze meting is verricht m.b.v. een Philips video generator en een

HP spectrumanalyser. De meetopstelling is gegeven in fig. 3.6.

Ret beeld van het kleurenbalk testsignaal is te zien in fig. 3.7. [32].

Fig. 3.8. geeft het meetresultaat.

kleuren TV spectrum
patroon- analyser

generator HP 8566A

PM 551~

fig. 3.6. Schematische meetopstelling t.b.v. de meting van het

basisbandspectrum van een kleurenbalk testsignaal.

~
~

~ ~ ~ ~
~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~

.~ ~ ~ ~ ~ 0 ~

~~ ~ u ~ e ~ ~

blank

fig. 3.7. Beeld van een kleurenbalk testsignaal zoals geleverd door

de PM 5519 patroon generator [32].

Uit de formule voor het basisbandspectrum Ptot(f) (formule (3.23) samen

met (3.21) en (3.22)) is in het geval van \iBFM het FM-spectrum af te

leiden.

Rowe [33] geeft de basis voor de stap van basisbandspectrum naar FM

spectrum.
Ret hoekgemoduleerde signaal wordt geschreven als:

X(t) = cos( 2TIf t + ¢(t) ) = Re { v(t) exp( j2TIf t ) }
c c
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------_._-

fig. 3.8. Ret gemeten basisbandspectrum van een kleurenbalk testsignaal

(zie fig. 3.7.) gemeten m.b.v. de opstelling van fig. 3.6.

Schaal: horizontaal 0 - 5,5 MHz

verticaal 10 dB/schaaldeel (totaal 100 dB)

met

v(t) = exp( j¢(t) )

Rier 1S v(t) de complexe omhullende van x(t). Via de autocorrelatie

functie is m.b.v. Fouriertransformatie de PSD van de complexe omhullen

de te vinden. De autocorrelatiefunctie van de complexe omhullende v(t)

kan geschreven worden als [33]:

(3.25 )R (T) = exp( -K(T) )v

met
IX>

K(T) = 2 Jpf(f) ( sin(nfT) )2dff
-IX>

Ret bewijs hiervan [33] is vrij gecompliceerd. AIleen in het bijzondere

geval dat ¢(t) Gaussisch is, is het eenvoudig in te zien. Dan geldt nl.

voor K(T) [4,p 167]:

met R¢(T) de autocorrelatiefunctie van ¢(t).
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Omdat P¢(f) de Fouriertransformatie van R¢(T) is, geldt:

00 00

De laatste stap is in te zien door de e-macht uit te schrijven en gebruik

te maken van het feit dat de sinus een oneven functie is.

Omdat

geldt voor K(T):

00

K(T) 2 f Pf(f) ( siniTIfT) )2 df

-00

Voor Pf(f) moet het basisbandspectrum Ptot(f) (formules (3.23), (3.21)

en (3.22)) worden ingevuld. K(T) bestaat nu ook uit twee termen nl.:

00

-00

De integralen voor Kl (T) en Kch(T) kunnen m.b.v. de complexe functie

theorie worden berekend ( Rowe [33] geeft de berekening voor Kl(T) ).

Dit geeft de wiskundige uitdrukkingen:

Kch(T) = m~h {-exp( -2TIBchITI ) cos( 2TIf sT - S ) + 2TIBchiTI + cosS }

(3.27)

met

S = arctan(
2B hf

c s )
f2 _ B2

s ch

Hierbij worden m
l

en mch gedefinieerd als de modulatie-indices van res

pectievelijk het luminantie- en het chominantiesignaal.

Voor praktische waarden van de bandbreedtes en totale vermogens, welke

later in deze paragraaf worden bepaald, geldt dat:

2 «Imch
; cosS z 1
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Voor wat betreft het luminantiesignaal hebben we te maken met WBFM. Ret

spectrum van het door het Gaussische luminantiesignaal gemoduleerde FM

signaal kan benaderd worden door een spectrum met een Gaussische vorm

[4,p 238].

__1_ f2
8

1
(f) = ~ exp( - --- )

v2rrD
1

2D
1

Het spectrum van het door het chrominantiesignaal gemoduleerde FM

signaal moet via de autocorrelatiefunctie worden berekend.

8tel nu:

(3.28)

en (3.29)

M.b.v. formule (3.25) en (3.26) voIgt voor de autocorrelatiefunctie

R (T) van de complexe omhullende v(t):
v

Hieruit voIgt m.b.v. Fouriertransformatie de PSD van de complexe om

hullende v(t) van het FM-signaal.

8 .d(f)
VI.

F { R (T) } = F
v

= (3.30)

Hierbij is 8
1

(f) reeds bekend (formule (3.28)). 8ch (f) moet nog bere

kend worden uit Rch(T).

Schrijven we de exponentiele functie van formule (3.29) als machtreeks:

co
l:r=O

r(-K
ch

(T))

r!

Het invullen van Kch(T) (formule (3.27)) geeft voor Rch(T) met gebruik

making van

en na herrangschikken van de termen:

(m2 ) r
2 liQ ch

Rch(T) = exp( -mchcos8 ) r~O r~
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Omdat m~h«l worden de termen van deze reeks snel kleiner. Door de

eerste twee termen te nemen en door gebruik te maken van cose~1 is

Rch(T) te schrijven als:

De PSD t.g.v. het chrominantiesignaal is te vinden door Rch(T). te Fourier

transformeren.

2exp( -m ) (ch

+ (3.31)

Nu zijn zowel Sch(f) als Sl(f) (formule (3.28) bekend en kan m.b.v.

formule (3.30) de PSD van de complexe omhulllende van het FM-signaal

S . d (f) berekend worden. Na enig rekenwerk levert dit:
VI.

2
f2

2 (f-f )2exp( -mch ) m
S . d (f) {exp( ) + ch [exp( - 5

) += - 2D
1

VI. 127TD
1

2 2D
1

(f+f
S
)2

+ exp (- 2D ) ]}
1

(3.32)

Deze formule zal gebruikt worden voor de berekening van het basisband

stoorspectrum.

Voordat de uitdrukking bruikbaar is moeten nog bepaald worden:

B
1

bandbreedte van het luminatiesignaal

D
1

totale vermogen van het luminantiesignaal

Bch bandbreedte van het chrominantiesignaal

Dch totale vermogen van het chrominantiesignaal

Deze waarden zijn zo gekozen dat de grafiek van Pt (f) (formule (3.23))ot
een vloeiende curve door de gemeten grafiek van het basisbandspectrum

(zie fig. 3.8.) vormt. Uit fig. 3.8. zijn de waarden B
1
=17,5 kHz en

Bch=20 kHz geschat. Het verband tussen D
1

en Dch is te vinden uit fig. 3.5.

De piek bij f=fs ligt ongeveer 10 dB onder die bij f~O. Bij B
1

= 17,5 kHz

en f =4,43 MHz geldt (zie formule (3.21) en (3.22)):
5
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zodat

DI Dch
0,1 'lTB = 2 B

I 'IT ch

Gebruikmakend van formule (3.24) en het feit dat voor het te ontvangen
. 12 12(PAL) FM-TV s1gnaal f~=9,5 MHz, geldt DI=36,7 e JO en Dch=8,4 e 10 •

Fig. 3.9. geeft voor deze waarden de functie Ptot(f) (formule (3.23)).

5432oo r--...----,.-------.-.------.-------.-.---.-----.----,-----, 0

Ptot(f) -10 -10

dB -20 -20

-30 -30

-40 -40
- 50 L--..J-....J...--'-_I....-....L...-.....L.----'--L----'---~----' - 50

o 2 3 4 5 f MHz

fig. 3.9. Curve welke het basisbandspectrum van het kleurenbalk test

signaal benadert (voor f>O) (formule (3.23), (3.22) en (3.21)).

Vergelijk het gemeten spectrum uit fig. 3.8.

Uitgaande van de experimenteel bepaalde constanten BI , Bch ' DI en Dch is

het spectrum van de complexe omhullende van het FM-signaal S 'd(f) (zie
V1

(Xl
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formule (3.32)) in fig. 3.10. getekend.

o 5 10 15
S 'd(f) 6

V1
5.5

o 0
o 5 I 0 I 5 20 f MHz

fig. 3.10. Ret spectrum van de complexe omhullende van het FM-TV signaal

(formule (3.32)).
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3.4. Ret spectrum van de stoorder

Voor de berekening van het basisbandstoorspectrum m.b.v. formule (3.8)

of de tweede term van formule (3.19) is het noodzakelijk een beschrij

ving te kennen voor het spectrum van de complexe omhullende van het

stoorsignaal.

Van het feitelijke stoorsignaal (140 Mbit/s - 16-QAM, baudrate 35 Mbaud/s,

B=40 MHz) is het spectrum niet in gesloten vorm bekend. Als eerste aan

zet is daarom een QPSK-signaal met dezelfde baudrate als stoorder geno

men. Ret QPSK-systeem met "pulse shaping" wordt zo gekozen dat de band

breedte 40 MHz bedraagt. Indien de amplitude van het QPSK-signaal ge

lijk is aan de maximale amplitude van het 16-QAM signaal zal het vermo

gen van het QPSK-signaal een bovengrens zijn voor het vermogen van het

16-QAM signaal (zie appendix D).

In de volgende paragraaf zal een gesloten vorm worden bepaald voor het

QPSK-spectrum met pulse shaping, baudrate 35 Mbaud/s en bandbreedte

40 MHz. Ret zal blijken dat dit spectrum vlak is over bijna de gehele

band. Schetsen van het 16-QAM spectrum in de literatuur 134] laten Z1en

dat ook dit spectrum vrij vlak is over een groot frequentiegebied.

In een digitaal communicatiesysteem is het gewenst dat de te detecteren

pulsen periodieke nuldoorgangen hebben zodat er geen intersymbool inter

ferentie 14,p 161] ontstaat. Een sine-puIs voldoet aan deze eis.

Indien bij basisbandtransmissie een signaal met hoogste frequentie f N
ideaal wordt bemonsterd met sample frequentie f s=2fN en wordt gefilterd

door een ideaal LPF met bandbreedte f N geeft dit de gewenste pulsvorm

(zie fig. 3.]].).

In de praktijk is een ideaal LPF niet te verwezenlijken. Er moet een

filter gebruikt worden welk een responsie heeft met dezelfde nuldoor

gangen als de sinc-functie. Nyquist's "vestigal symmetry theorem" zeet

hierover 135]:

"Toevoeging van de transmissiefunctie yew) aan het ideale kanaal (LPF)

verandert de nuldoorgangen van de responsie niet indien yew -x)=Y(w +x),
n n

O<x<w w =2'ITf ."n' n N
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~
t

t

fig. 3.ll.a. Impulsresponsie van een ideaal LPF is een sine-puIs.

b. Een reehthoekige puIs als excitatie heeft een equalizer

x/sinx nodig om als 1n a. een sine-puIs als responsie van

het LPF te krijgen.

Het filter H(f) dat hieraan voldoet ziet er inclusief de equalizer term

t.g.v. pulstransmissie als voIgt uit 135]:

IH(f)1 =

wT /2
s

sin(wT 12)s

wT /2 2 T 'IT(I-a)
si:(WT 12) cos { 4~( w - T )}

s s

o

'ITo<w<-( I-a)
='=T

s

~ (I-a)~w~ (I+a) (3.33)
s s

'ITw4 (I+a)
s

Hierbij is a de "roll-off factor".

Fig. 3.12. geeft dit zgn. "Nyquist pulse shaping filter" voor verschil

lende waarden van a.

In het geval van een gemoduleerd signaal moet het digitale signaal aan

een bandfilter '13(f) worden toegevoerd. In plaats van deze "postmodula

tion filtering" met het bandfilter HB(f) kan ook "premodulation filtering"

met het LPF ~(f) worden toegepast. Voor ~(f) en HB(f) geldt, omdat HB(f)

reeel en symmetrisch is:

Hierin is f e de draaggolffrequentie van het gemoduleerde digit ale signaal.
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+5

-5
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-15

CD
~ -20

=
-25

o
.;;
E
~ -30

>
-35

-40

-lClO

(I ~ 1

...------+-- (I = 0.5
......-t-----+--- a = 0.3

..-.---+------'1-------+-- (\ = 0

f" = NYQUist frequency

= ! of symbol rate
2

o 0.2 0.4 0.6 O.B 1.3 1.5 2

fig. 3. ]2. "Nyquist pulse shaping filter" voor verschillende

roll-off factoren (zie formule (3.33» [35].

Een LPF is vaak gemakkelijker te maken; bovendien geeft bij gebruik van

een BPF een kleine afwijking van f reeds een afwijking in de symmetriec
van het filter.

Beschouw het geval van BPSK-modulatie, zie fig. 3.]3.

HR(f) t---+- set)
S (f)

s

C(t)=COS(11 t
c

fig. 3.]3. BPSK-modulatie van het random binair signaal bet).
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Indien bet) een random binair signaal met rechthoekige pulsen +A of -A

van duur T is, dan geldt voor het vermogensspectrum [4,p 1]3]:
s

(f>O)

Kb(t) cos( w t + aCt) ) met aCt) =
c

b(t)c(t) =

In het geval van BPSK geldt Ts=Tb (baudrate = bitrate). Verder geldt:

1T + bet) .!
'2 A 2

met) =

Dus:

S (f) =
m

S (f) =
s

(£>0)

Fig. 3.14. geeft de situatie voor de "minimum bandwidth case" a=O.

Powe, spect,um 01 the
baseband and 01 the
• modulated signal

/

Minimum bandwidth
eqUivalent LPF

HII) Amplitude ,esponse 01 a minimum
bandwidth in = 01 bandpass hlte,

'(10' eqUivalent low·pass, see Fig. 3.12)

I - .! I
c 2'

S,II}

(dB)
Minimum·bandwidth BPSK

spectrum

I - .! I
c 2'

5,(1) = Sm (I) Hil) 2

fig. 3.14. Spectra i.v.m. BPSK met roll-off factor a van het pulse shaping

iiI ter nul [35].

a. basisbandspectrum met gestippeld het pre-modulatiefilter

1~(f)12 en tevens het spectrum van het gemoduleerde

signaal

b. het post-modulatiefilter IH
B

(f)!2

c. het uiteindelijke RF-spectrum
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QPSK bestaat uit twee orthogale BPSK signalen, waarbij de baudrate de

helft is van de bitrate zodat Ts=2Tb . De vorm van de spectra is gelijk

aan die in het BPSK-geval.

Voor het QPSK-signaal met f =35 Mbaud/s en een dubbelzijdige bandbreedtes
van 40 MHz geldt voor

iT
-(l+a) =
Ts

Dit geeft a=O,1428. Fig. 3.15. geeft de hoofdlob van het spectrum van

een random binair signaal met f =35 Mbaud/s.s
o 2·5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20

o 0

S(ft. 5 ~
dB i

-I

-1 .5

-2

-2.5

-3

-3·5

-4

-4.5

-5

-.5

-I

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

-4

-4·5

-5

- 5 . 5 L--'--.l.---JL--'---'------'-_.L--l....--'-_"--'---'- L---'----'----' - 5 . 5 f MH
o 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 Z

fig. 3.15. Het spectrum van een random binair signaal met f =35 Mbaud/s.s
S(f) = (sin(iTfT )/(iTfT ) )2

s s

Het pulse shaping filter heeft de overdrachtsfunctie H(f) met a=O,1428.

In fig. 3.16. is IH(f) 1
2

weergegeven. De PSD aan de uitgang (zie fig.

3.17.) is het spectrum waarmee in de berekening van het basisbandstoor

spectrum gewerkt wordt.
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0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20
4

IH(OI2
0 0

-4 -4

dB -8 -8

-12 -12

-16 -16

-20 -20

-24 -24

-28 -28

-32 -32

-36 -36

-40 -40

-44 -44

-48 -48

-52 -52

-56 -56

-60 -60 f MHz
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20

fig. 3.16. Pulse shaping fil teroverdracht IH(f)1
2 met roll-off factor

a=0,1428 (zie fonnule (3.33)).

0 2.5 5 7.5 10 12·5 15 17.5 20

SQPSK
: i E-4 L

dB I

-8 L -8

-12 ~ -12

-16 L -16

-20 l -20

-24 l -24

-28 -28

-32 -32

-36 -36

-40 -40

-44 -44

-48 -48

-52 -52

-56 -56

-60 -60

-64 -64
0 2.5 5 7.5 10 12 ·5 15 17.5 20 f MHz

fig. 3.17. PSD aan de uitgang van het pulse shaping filter.

SQPSK(f) = S(f) /H(f) 1
2

(zie fig. 3. 15. en 3.16.)
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3.5. Spectra complexe omhullende bij filteren

Nodig is om te weten wat er met het spectrum van de complexe omhullen

de gebeurt bij bandfilteren van het signaal, omdat aan de ingang van de

demodulator banddoorlaatfiltering wordt toegepast. Deze is vooral van

belang als de draaggolffrequentie van het gewenste en ongewenste sig

naal niet overeenkomen.

Indien

x(t) = A cos( w t + ~(t) ) =
c

Re {A exp( j~(t) ) exp( jw t )}
c

= Re {v (t) exp ( j w t )}
c

dan is v(t)=Aexp(j~(t» de complexe omhullende.

Voor de relatie tussen de PSD van het signaal x(t): S (f) en de PSD van
x

de complexe omhullende v(t): S (f) geldt [33,p 118]:
v

Ret vermogen van x(t) is A2/2 terwijl het vermogen van de complexe om

hullende voIgt uit:

R ('r) =
v

2E [A exp( ~(t) - ~(t+T) )]

Ret vermogen van v(t) is R (0), dus A2 , dus de helft van het vermogen
v

vanx(t).

Indien we x(t) gaan filteren met een BPF geldt het volgende voor dit

filter (zie fig. 3.18.) [4,p 175]:

met l\(f) = RB(f+f )u(f+f )c c

Rierbij is l\(f) het "lowpass equivalent filter".

S (f)x.
l.n

fig. 3.18. Bandfilter
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8 (f) =xuit

1{8 (f-f) + 8 (-f-f)} =vuit c vuit c
1 {8 (f-f) + 8 (-f-f )}.

v. c v. c
1n 1n

Indien f groot is t.o.v. de bandbreedte zullen de termen met ongelijke
c

argument en elkaar niet overlappen zodat:

8 (f-f) =vuit c

ofwe I

*a (f-f )a (f-f)8 (f-f)-L C -L C v. C
1n

8 (f) =
v.

U1t

(3.34 )

De P8D van de complexe omhullende moet dus bij bandfiltering worden

vermenigvuldigd met het "lowpass equivalent filter" van het bandfilter.

3.6. Energiedispersie

Energiedispersie wordt o.a. in het geval van satelliet-TV toegepast om

de interferentie in andere systemen te beperken. Indien er geen program

ma maar weI een draaggolf, waarin het gehele vermogen van het TV-sig

naal zit, wordt uitgezonden kan deze draagggolf permanent een 4 kHz

bandje van een FDM telefoniesysteem storen. 8terke energieconcentratie

rond de draaggolf kan ook ontstaan met het uitzenden van een TV-beeld

met grote gebieden met dezelfde "brightness" [36]. Om deze sterke stoor

piek wat in te dammen wordt energiedispersie toegepast. Deze energie

dispersie zorgt ervoor dat het gehele spectrum als het ware wordt uit

gesmeerd in de frequentie en in sterkte wordt verminderd. Het inter

ferentie potentieel van dit signaal wordt op deze manier verlaagd [37].

De relatieve reductie van de storing in een 4 kHz band t.g.v. energie

dispersie in dB is [19]:

r = 10 log(
I1F + Ofpp rms

4 kHz )



waarbij 6.Fpp
ofrms
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de piek-piek frequentiedeviatie van de dispersie

de natuurlijke deviatie t.g.v. b.v. het niet stabiel

zijn van oscillatoren

Ret heen en weer schuiven van het RF-spectrum wordt bereikt door bij

het basisbandsignaal een laagfrequent dispersiesignaal op te tellen al

vorens FM toe te passen. Dit geeft:

t

xc(t) = A cos( wct + 2rrft:.J (x(T)+d(T» dT )
-00

waarbij X(T)

d(T)

videosignaal

dispersiesignaal

Voor het dispersiesignaal d(t) wordt meestal een zaagtandsignaal of een

symmetrische driehoek gebruikt [37], [38]. De frequentie van d(t) is

veelal gekoppeld aan de beeldfrequentie of de lijnfrequentie. Subjec

tieve tests hebben aangetoond dat een symmetrische driehoeksspanning

het minste storing in het TV-beeld veroorzaakt [36].
Indien het driehoekssignaal niet goed genoeg wordt verwijderd ontstaat

er een storing welke afhankelijk is van de frequentie. Bij een 50 Hz

dispersiesignaal (50 Hz is de veldfrequentie) ontstaat er een versto

ring horizontaal over het midden van het beeld. Bij een 25 Hz of ]2,5 Hz

dispersiesignaal (25 Rz is de beeldfrequentie) ontstaat er een beeld

flikkering.

Ret hier beschouwde FM-TV signaal heeft als frequentie van d(t) 25 Hz

en een uiteindelijke piek-piek frequentiedeviatie van 2 MHz indien er

iets wordt uitgezonden en 4 MHz indien er geen beeld is.

Aan de ontvangstzijde kan het dispersiesignaal op drie manieren ver

wijderd worden [36], [38], waarvan er hier twee van belang zijn:

]. "waveform cancellation"

Er kan lokaal een dispersiesignaal worden opgewekt dat in tegenfase bij

het ontvangen basisbandsignaal wordt opgeteld. Een tweede methode is om

de locale oscillator van de IF-trap FM te moduleren met het dispersie

signaal in tegenfase. Fig. 3.]9. geeft schematisch deze methode weer.

In fig. 3.]9. is x (t) het FH gemoduleerde signaal nadat het is terugge
c

mengd op een middenfrequentie; ~O(t) is het F1f gemoduleerde dispersie-

signaal.
t

xc(t) = A cos( wct + 2rrf6.J(X(T)+d(T» dT )
-(Xl
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:x (t)
c

L BPF I '!ILL ;FM
X I

, demodulator r

~O(t)

I
LO I LPF

fig. 3.19. Verwijderen dispersiesignaal m.b.v. waveform cancellation [39].

t

~O(t) = cos( wLOt + 2TIf6LO fdl(T) dT )

De dispersiecomponent in het FM-TV signaal zal worden onderdrukt indien:

Doordat de locale oscillator als het ware meeloopt met het heen en

weer schuivende RF-spectrum, wordt het spectrum aan de uitgang van het

BPF een "stilstaand" spectrum. Een voordeel van deze techniek is dat de

doorlaatband van het BPF smaller kan zijn hetgeen de C/N verhouding ver

betert.

In de te onderzoeken situatie is er naast x (t) ook nog een stoorder
c

aanwezig. Ret stoorsignaal bevat geen energiedispersie en wordt met een

heen en weer lopend locaal-oscillator signaal teruggemengd, zodat aan

de uitgang van het BPF in feite een stoorsignaal met energiedispersie

en een gewenst signaal zonder energiedispersie staat.

Experimenten hebben aangetoond dat de beste resultaten worden bereikt

met deze methode in combinatie met de volgende [36]: "black-level clam

ping".

2. :b.!.a.£k:.l~v~l_c.!.~pi.n~"

De tweede manier om het dispersiesignaal van het ontvangen basisband

signaal te verwijderen is "clamping"; een methode die veel wordt toe

gepast in de TV-techniek om laagfrequent storing uit een videosignaal

te halen. Clamping is in feite een sample-en-corrigeer proces. De

clampschakeling legt de onderkant van de sychronisatiepuls op een be

paald vast niveau (zie fig. 3.20.).
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t

fig. 3.20. Schematisch videosignaal [40J.

De schakeling onderdrukt laagfrequent variaties door het "vastklemmen"

van het signaal. Fig. 3.21. illustreert de werking van de schakeling.

] + +
-

"sample" tijdens lijn-
sychronisatie puIs en
"hold"

fig. 3.2]. Schematische werking clampschakeling.

x 1(t) basisbandsignaal met LF-storing

x2 (t) basisbandsignaal zonder LF-storing

De clampschakeling heeft aIleen invloed op lage frequenties. Later zal

blijken dat het basisbandstoorspectrum nul is rond de oorsprong. zodat

de invloed van de clamp op het basisbandstoorspectrum verwaarloosbaar is.

Zoals gezegd schuift aan de ingang van de demodulator het stoorspectrum

over een breedt van 2 MHz heen en weer. In de tijd zal dit spectrum uit

gesmeerd worden over een 2 MHz grotere bandbreedte. De vorm van dit

uitgemiddelde spectrum is als voIgt te bepalen [2.p 315].

Aan de ingang van de demodulator geldt voor het stoorsignaal:

i(t) = R(t) cos( w2t + ~(t) + p(t) + ~ )

Hierin is

00

p(t) = 2TIf~Jd(T) dT
-00
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Noem

u(t) = R(t) exp( j~(t) )

zodat

*i(t) = !{exp(jw2t)exp(jp(t))exp(j~)u(t) + exp(-jw2t)exp(-p(t))exp(j~)u (t)}

De autocorrelatiefunctie R.(T) van i(t) wordt:1.

*R.(T) = E [i(t)i (t+T)]1.

= !E [ex!, (jw2t)exp (jp (t) )exp (j~)u(t')·

exp(jw2(t+T))exp(jp(t+T))exp(j~)U(t+T)+

+ exp(jw2t)exp(jp(t))exp(j~)u(t).

*
exp(-jw2(t+T))exp(-jp(t+T))exp(-j~)u (t+T) +

*+ exp(-jw2t)exp(-jp(t))exp(-j~)u (t)·

exp(jw2(t+T))exp(jp(t+T))exp(j~)U(t+T)+

*+ exp(-jw2t)exp(-jp(t))exp(j~)u (t)·

*exp(-jw2(t+T))exp(-jp(t+T))exp(-j~)u (t+T)]

De eerste en de vierde term zijn nul i.v.m. E[exp(2j~)]=O,zodat

*Ri(T) = !{E [u(t)u (t+T)]E [exp( j(p(t)-p(t+T)) )]exp( -jw2T ) +

*+ E [u (t)U(t+T)]E [exp( -j(p(t)-p(t+T)) )]exp( jW2T )}

Indien

*F { E [u (t)U(t+T)] } = Sstoring(f)

F { E [exp( -j(p(t)-p(t+T)) )] } = D(f)

S' . (f)stor1.ng

met

(3. 3S)
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S.(f) = F { R.(T) }1. 1.

dan is:

S.(f) = !{S' (f-f) + S' . (-f-f)}1. storing 2 stor1.ng 2 (3.36)

Bierbij is S . (f) de PSD van de toegevoegd complexe omhullende vanstor1.ng
het stoorsignaal zonder dispersie (=R(t)cos( w2t + ~(t) + ~ ». Dit

spectrum is niet genormeerd (R(t)~l).

D(f) is de PSD van de toegevoegd complexe omhullende van het gemoduleer

de dispersiesignaal (=cos(w2t + p(t) ». Dit spectrum is weI genormeerd.

De energiedispersie wordt dus in het stoorsignaal in rekening gebracht

door het spectrum van het stoorsignaal te convolueren met het spectrum

van het gemoduleerde dispersiesignaal volgens formule (3.35) en (3.36).

Omdat het modulerende signaal in dit geval erg laagfrequent is en de

frequentiedeviatie relatief groot, hebben we te maken met WBFM. In dit

geval geldt voor de PSD van het gemoduleerde signaal [4,p 238]:

G (f)
x

c

waarbij f~

Pd

de frequentiedeviatie van het dispersiesignaal

de kansdichtheidsfunctie van de amplitude van de

driehoek (zie fig. 3.22.)
2

~A het totale vermogen, met hier A =1
c c

a.
~t) ./'

> ~ t b.

fig. 3.22.a. Bet driehoeksignaal d(t).

b. De kansdichtheidsfunctie van het driehoeksignaal.

Fig. 3.23. geeft de PSD G (f) van het met d(t) gemoduleerde signaal.
x

Bet spectrum D(f) van de tgegevoegd complexe omhullende is te zien in

fig. 3.24.
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G (f)
xc

ST I

4ft:,
I

I I

I-f If f +f f
c c

fig. 3.23. Vermogensspectrum van het gemoduleerde dispersiesignaal

cos(w2t+p(t».

-1 f (MHz)

fig. 3.24. Spectrum van de toegevoegd complexe omhullende van

cos(w2t+p(t», het gemoduleerde dispersiesignaal.
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4. HET COMPUTERPROGRAMMA

Er is een interactief FORTRAN programma geschreven dat het basisband

stroorspectrum berekent m.b.v. de convolutie van de spectra van het ge

wenste en het ongewenste signaal. Deze convolutie wordt niet direct

uitgerekend doch via de Fourier getransformeerden van deze spectra.

Een convolutie in het f-dornein is immers een vermenigvuldiging in het

getransformeerde (u)-damein. De Discrete Fourier Transform (DFT) wordt

op de computer berekend m.b.v. het Fast Fourier Transform (FFT) algoritme (zie

appendix C). De programmatekst is gegeven in appendix E.

Ret programma heeft een aantal invoervariabelen nl.

l. het verschil tussen de draaggolffrequenties van het FM-TV signaal

en het digitale signaal

2. het vermogen van de complexe omhullende van het TV-signaal

3. het vermogen van de complexe omhullende van het digitale signaal

ad 1.

Indien de draaggolven van de signalen niet samenvallen zal er een deel

van het spectrum van het ongewenste signaal worden weggefilterd door

het bandfilter dat zich voor de demodulator bevindt. Als bandfilter is

een ideaal filter genomen. De convolutie wordt dus uitgevoerd met het

gefilterde spectrum van het ongewenste signaal en het spectrum van het

gewenste signaal. Met het spectrum wordt hier steeds het spectrum van

de complexe omhullende bedoeld. Zie fig. 4.l.

ad 2. en 3.

Ret vermogen van de complexe omhullende van een signaal is zoals in

paragraaf 3.5. is gesteld twee maal zo groot als het vermogen van het

signaal zelf.

De uitvoer van het programma 1S in de vorm van een drietal grafieken.

Dit zijn:

l. de PSD van de basisbandstoring op de uitgang van de fasedetector

2. de PSD van de basisbandstoring op de uitgang van de FM-demodulator

3. de PSD van de storing, het gewenste signaal en de ruis
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12J i (MHz)

f. (MHz}

f (MHz)

f (MHz.

fig. 4.].a. Spectrum camplexe omhullende FM-TV signaal

b. Spectrum complexe omhullende digitale signaal bij fd=O

(grijs = na bandfilter).

c. Spectrum digitale signaal bij fd=IO ~rnz

(grijs = na bandfilter).

d. Spectrum complexe omhullende digitale signaal na het band

fil ter (uit c.)

N.R. In de ontvanger wordt energiedispersie geintroduceerd in

het digitale signaal. Dit is reeds verwerkt in de figuren

b, c en d.

ad I. en 2.

Deze eerste grafiek is een plaatje van S~(f) (de tweede term van formule

(3.19» welke het resultaat is van de berekening. S~(f) is in feite de

PSD na de fasedetector terwijl gezocht is de uitgang van de FM-demodula

tor. Uit formule (3.9) uit paragraaf 3.]. voIgt voor de storing aan de

uitgang van de FM-demodulator:
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ad 3.

In deze grafiek staan de PSD van het gewenste en het ongewenste sig

naal. de ruis en de som van de voorgaanden. Het gewenste signaal heeft

als PSD (zie formule (3.9)):

P (f) =
x

waarbij

(3.22) •

1
2 Pf(f)
fIJ.

Pf(f) gegeven wordt door de formule (3.23) samen met (3.21) en

(4. 1)

Carlson

N(f) =

De basisband ruis kan in principe worden bepaald m.b.v. de eerste term

van formule (3.19) vermenigvuldigd met (f!fIJ.)2:

2
~ _1 S (f)*S (f)
f~ A2 ns w

[4.p 278] geeft voor het geval dat er geen modulatie wordt

toegepast het resultaat in de vorm:

N(f) = (4.2)

De grafieken van beide formules zijn te zien 1n fig. 4.2. Het verschil

is dermate klein dat di t niet zichtbaar is op de ui teindelijk gebruik

te dB-schaal. Ter wille van de efficientie is de basisbandruis berekend

m.b.v. de door Carlson gegeven formule.
.25 1.75 2·5 3.25 4.75

3 3

N(f) 2.7 2 7

W!Hz 2.4 2 2·4

2. I 2·1

1.6 1 ·8

~ ~
I 1.5 \ .5 I

II ..
• •

1.2 1 ·2

.9 .9

.6 .6

.3 .3

0 0
·25 1.75 2·5 3.25 4.75

f (MHz)
fig. 4.2. De basisband driehoeksruis berekend m.b.v.: formule (4. 1)

2 formule (4.2)
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5. RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN

Er is bij de berekeningen uitgegaan van een ontvangstation met een "figure

of merit" G/T=24,5 dB/K, hetgeen door de PTT wordt aanbevolen [5] om tot

een C/N verhouding van II dB te komen. Bij een ontvangantenne met een

diameter van 3,5 meter en een rendement van 60 % zal de gain 50 dB be

dragen (bij II GHz) zodat de systeemtemperatuur T =355 K moet zijn.
s

Uitgaande van

N = kT B
s

met k constante van Boltzman (1,37'10-23 J/K)

B ontvangbandbreedte (36 MHz)

en gebruikmakend van een C/N verhouding aan de ingang van de demodulator

van II dB geeft dit voor het vermogen van het gewenste signaal C=-116,4

dBW. Het vermogen van de complexe omhullende van het gewenste signaal is
-11het dubbele, hetgeen neerkomt op ongeveer 0,45'10 W.

Er zijn berekeningen uitgevoerd met een C/I verhouding van 10 dB (ver

mogen complexe omhullende van het digitale stoorsignaal 0,45'10- 12 W)
-13en van 20 dB (vermogen stoorder 0,45'10 W) voor verschillende fre-

quentieafstanden van de draaggolven (fd).

De resultaten van de berekeningen zijn te zien in de figuren 5.1. tim

5. 12.

Fig. 5.1. tim 5.8. geeft de situatie C/I=IO dB waarbij ~n

fig. 5.1. f =0d
fig. 5.2. f =10 MHzd
fig. 5.3. f =15 MHzd
fig. 5.4. f =17 MHzd
fig. 5.5. f =18 MHzd
fig. 5.6. f d=19 MHz

fig. 5.7. f d=20 MHz

fig. 5.8. f d=20,5 MHz

Fig. 5.9. tim 5.12. geeft de situatie C/I=20 dB met ~n

fig. 5.9. f =0d
fig. 5. 10. f =10 MHz

d
fig. 5. II. f d=15 MHz

fig. 5.12. f d=20 MHz



.25 1.15 2.5 3.25 4. 15 fh. 5.1. Resultaten comnuterprogramma,
3.963538 3.963538 GEGEVENS=
3.567185 3.567185

Rfslond cor,....'Lers IF di..g F onolJ : O.
N 3.170831 3·170831
r
"'- 2.174477 Vermogen co"'plexe omhuLLende rV-si..gnooL: d • ~OOOD - I:r 2.174477

2·378123 2·378123 Vermogen compLexe o",huLLende OfG-si..gnooL: 4.50000 - I
:J ~
I 1 .981769 1 ·981769 I f =0• •• . d

1.5854\5 \·585415 ell 10 dB=
I .189062 1.189062

1927077 . 1927017

·3963538 ·3963538

0 0
·25 I . 15 2.5 3.25 4. 15 36 MHz bo.,dfi..Llcr vao'" demoduLolor

MHz IncLusi..cf effekl von energi..c di..spersi..e op sloorsi..gnooL

PSD no FM-demomuLol..te

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 .18 1.78 1.8 I.n • •. 78
1.473818 TnTT1TTTTTTl \.473818 0 0

1.326436 1·326436 -\0 -\0

N I .179054 1.119054 -10 -10
r
"'- III
:r 1.031612 1.031612 " -10 -10

~

.8842907 .8842907 -.0 -40 oN

" 01
:J

.1369089 .1369089
0 -80 -10I ,

• •· .
.5895211 .5895271 -10 -10

.4421453 .4421453 -70 -70

·2947636 ·2947636 -liD -liD

·1473818 .1473818 -10 -10

0 0 -100 -100
-45 -40 -35 ·30 -25 -20 -15 -10 ·5 0 <; 10 15 20 25 30 35 40 45 .n 1.78 Z·I I.u ·.78

MHz MHz

PSD bostsbondsl..ortng fosedel..ecl..or
PSD sl..ortng, gelJensl..e stgn, • rut,>no
en l..ol..ooL IdB)



Vermogen co",pLexe o",hullende TV ·~Lqnool. c;r)fIIl!1 I (

[nclusLef effel<L von energLe dL~per~Le ap ~Lao~~Lq"""l

Af~Lond corrLers IF dLg - F anal)· I nnrHIU'Ii/

4 r,nnrlU 1.1Vermogen co",plexe o",hullende DrG-~Lgnool

36 MHz bondfLlLer voor de",oduloLa~

f d = 10 MHz

ell = 10 MHz

fi~. 5.2. Resu1taten cornputerprograrnma,
GEGfVfNS:1.678136

1. '; I 0322

1.34250q

I I 146q5

l.n06881
0

.83QnG7Q I...
GI12';43

. ';034401

.3356272

.1618136

0
4. 15

MHz

I ! ! I I I I

I 15 2·'; 3·25

I I

.25
o

I.G/8136

1 S 10J21

N I.J4iSOq
r
"-
':l' 1 I /4GQ';

l.onG8SI
=0

, 8J'JOG IQ...
GIUS43

.S034401

3JS6l72

16/8136

PSD no FM-demomuLol~e

-45 ·40 ·35 ·30 -25 -20 ·15 ·10 ·5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 .211 1.11 '.1 3.211 •. 11
7.044821 7 .n44821 0 0

6.3 4033'l

t
6.34033'l -\0 -10

N 5.635857 5 .635857 -10 ·10
r

CD"-
':l' 4·Q31375 4.'l31375 '0 -10 ·10

-'0
'3\

4.1268'lJ 4·226893 ·40 "'"=0 0

I . '; 22 41 1 3 52241 I I ·10 -10.. ... .
2 .811'l29 2.817929 -eo -eo
2.113446 2.113446 -10 -10

I 408'l64 1·408'l64 ·eo ·10

10'4821 .1044821 ·10 ·10

0 0 -'00 -100
·45 ·40 ·35 ·30 25 ·20 -IS ·10 -5 0 '; 10 IS 20 25 30 35 40 45 .n 1.11 1.1 3.211 .. 'I

MHz MHz

fo<;edeleclor
PSO slorLng. gClJenslc sLgn .. rute;:;

PSO bOSL<;bondslorLng no
en lolooL (dB)



2-89/023

260132

N 2.3\ 161 B
r

"-:<: lO21916

I . 1382\4

, I .44 8S I I
0.

\ ,58809

.8691068

SI94045

25 I /5 2.5 3.25 4 . 15
-, --,,-'--'--T-,-,,-'-'---'-'-'--r-r--J 2. 89/0l3

.60732

2.31/6\8

\ 1382\4

I .44851 I ,
o.

.8691068

fig. 5.3. Resultaten compute~rogramma,
GEGEVENS:

Afd.ond Gorrt.ers (F dt.g - F onoL J.

Vermogen Gomplexe omhullende rV-st.gnool

Vermogen Gomplexe omhullende OfO-st.gnonL:

f d = 15 MHz

ell = 10 dB

I· 'if!()f!U' I

4 'innf!U

4 . C)f!Pf!I)

2891023 .2891023

11 ~...L-.-I I J I J I l----L.....L..-...L...L-L 11
.25 I /5 2.5 3.25 4 4.15 36 MHz bondft.Ller voor demodulotor

MHz Inclust.ef effekl. von energt.e dcsperst.e op sl.oo~scg'J('"

PSD no FM-demomuLoLtc

-45 -40 -35 ·30 -25 -20 ·\5 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ,18 1,7S I,S J,n .. 7S
6 .480\52 6.480152 0 0

5.832\36 5.832136 -\0

A
~10

N 5.184121 5.18412\ -10 -10
r

CD" 4.536\06 u -10 ·10'3: 4.S36106
0\

3.88809\ 3.88809\ -40 -40 V1

::> a
, 3.2400/6 3.2400'/6 , ~IO -SO

0 0 --• .
2.S9206\ 2.S9206\ -10 ·10

j.944045 \ .944045 ~70 ·70

\ ·29603 \ .29603 -10 'SO

6480\52 .6480152 ~.O ·ao
0 I) .\ 00 -lOa

-45 ·40 3S 30 -25 -20 -\5 10 -5 0 S 10 15 20 25 30 35 40 45 ,21 1,7S Z,S J,n .. 75

MHz MHl

PSD slortng. gewensLc s tgn .. ru·l. c.:;
PSD bostsbondslortng no fosedeleclor

en lolooL (dB)



.25 1.15 2.~ 3.25 4.15 fiR. 5.4. Resultaten computerprogramrna,
8.886213 8.8862\3 GEGEVENS:

.997592 7.997592

AfsLond corrLers ( F di.g F ono L ) ; I . mnn!)
N 7. 108971 7.108971

Ie
"- Vermogen compLexe omhuLLende rV-si.gnooL; 4 snfJnu"3: 6 .220349 6.220349

5.331728 5.33\728 Vermogen compLexe omhuLLende orG-si.gnooL: 4.c;nO(lU
.'J N

, 4.443101 4.44310'1 , f d = 17 MHz• •• •
3.~54485 3.~54485 ell 10 dB=
2.665864 2·665864

1 177243 1 777243

.8886213 .8886213

0 0
.25 1.15 2.~ 3.25 4. 15 36 MHz bondfi.LLer voor demoduLoLor

MHz IncLusi.ef effekL von energi.e di.~persi.e op <l)Loor"".:l.Q'lCl(

PSO no FM-demO'!JuLolte

-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ,n I.n I.S ,.n •. 71
6.158085 6.158085 0 0

5. ~42277 5.~42277 alO -10

N 4.926468 4.926468 alO -10
Ie CD"-
::E 4.31066 4.31066 -0 alO -30

a'O -'0
0-

3·69485\ 3.694851 0-

:= 0

, 3.079043 3.079043 , aSO -SO
• •• •

2.463234 2.463234 alO -10

1.847426 1.847426 a70 -70

1·231617 1·231617 alO ·10

.6158085 .6158085 alO -10

n 0 ·100 -100
-45 -40 ·35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 ~ 10 15 20 25 30 35 40 45 .n 1.71 I.S ,.n .. 7S

11Hz 11Hz

PSO slortng. gellensLe SLgn .. rut<:;
PSO bosLsbondslortng no fosedeleclor

en lot-ooL (dB)



,25 1.15 2.5 3,25 4. 15 fip,. 5.5. Resultaten cornnuteroropramma,
4.1'l7306 4,19'/306 GEGEVENS=
3. /77577 3. /77577

Rfsland corri..ers ( F dLg - F anal) : l.snnn!J·nl
N 3.35764"1 3.357647
r

"' Vermogen complexe omhullende rV-sLgnaol: 4.c;nnn!J 1<'
:l: 2 93B 116 2.936116

.S1636S 2.516365 Vermogen complexe omhullende OrG-sLgnaal: 4 c;nnnD I j
N

, .0'lB654 2.0'lB654 I f d = 18 MHz
0 0. •

I 6'/B'ln I .676923 ell = 10 dB
1.259192 1.259192

83'l4616 8394616

.41 'l7306 .4191306

0 0
.25 1.75 2·5 3.25 4·15 36 MHz bandfLller voar demodulalor

MHz Inclusi..ef effekl van energLe di..spersi..e op o;;l.oo .... siqn(1oL

PSD no FM-demomuLoLte

- 45 .40 ·35 ·30 -25 -20 ·\5 ·10 ·5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 .n \.71 1.8 I.n , , .71
5.96970 I 5.969701 0 0

5,372731 5.312'/31 ·10

,~
·to

N 4.77576\ 4.775761 ·10 ·10
r CD

"':l: 4.176791 4,176791 "U ·10 ·'0
9" C1'

3.561621 3.561621 ·'0 ·'0 -...J

:::l ~, 2.'l64651 2.'l64651 I ·80 ·80
0 0. .

2.367661 2.367661 ·10 -80

1.79091 I. /9091 ·70 ·70

1.19394 1,19394 ·10 -80

S96'l701 .5969701 ·10 ·10

0 0 ·100 -100
-45 ·40 35 -30 ·25 ·20 -IS -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 .n 1.71 1.8 I.n '.71

MHz MHz

PSD bostsbondsLortng fosedeleclor
PSD sLortng. gewensLe sl.qn .. ruL<.;

no
en loLooL (dB)



Inclusl.ef effekl van energLe dl.spersLe 00 ~lonr~Lq"',',L

.2') I Ie; 2.e; 3·25 4, /5
G34128 --,--,--,-, 1-.., -.-, -'---'-1-'---'--r---l---r-, ,G34\28

I 4/01 \G ,4'10116

N 301303 .301303
r
"-
"l: I 1438q 14389

,q804'11 ,Q804'l/
"J

, .8110G42 8170G42 ,
0 0. •

r,e;3Ge;13 Ge;36') 13

.4Q0138e; .4QOlJ85

32G82,) I 32682')'1

·,G34128 ·IG34128

I)
, ,

I)

25 I· /5 2·e; .le; 4. /5

MHz

PSO no FM-dcmO~luLoll.c

fip. 5.6. Resultaten computerprogramma,
GEGEVENS:

Afsland carrters (F dLq . f nnol J

vermaqe n camplexe a~hullende rV-sLqnool'

vermaqen co~plexe a~hullende Dr&-sLg~nnL.

f
d

= 19 MHz

CII = 10 dB

36 MHz bandfLller vaor demodulalor

'jl ifill' I ' II

d 'i II (II' ~I I,

- 45 -40 ' 35 -30 ·25 -20 -15 ·\0 -5 0 5 \0 15 20 25 30 35 40 4') .n 1.75 2.S ,.n .. 7S
') 161% ~!TTTTTTT"'lTTTTTTTTTTT, I I I I I I , I I I , I I I I , I I I 5. /G I Q6 0 0

e;, I 8e; 164 5 185'1G4 -10 -to
N 4.60%68 4.60%68 -10 ·ro
r
"- CD
"l: 4_033312 4.1)33372 '0 -10 ·10

3,4511'16 -40 ·40
3'

3.45'11 '16 00
-:> 0, 2,880Q8 2·880Q8 , -SO ·SO
0 0. •

,304/84 2,304184 -10 ·10

I ' /28588 \ . 128588 -70 .---., -70

,I ')2 392 \.152392 -10 I' -10

e;IG1% ,e;76196 -10 -10

0 I) ·100 -100
- 4S -40 -J,) 30 25 - 20 - 15 10 -5 0 ') 10 15 20 25 30 35 40 45 .21 1.7S 2.S s.n •. 7S

MHz 11Hz

PSO bosl.~bondsLorl.ng fo~edeLecLor
PSO st.orl.ng. gelJenst.e ~l.gn" ru'L~

no
en t.olooL (dB)



4 _'innn'} I

4 ')(1(111') I

Vermogen comple~e o~hullendc rV-~Lqnaol.

Vermogen comple~e omhullende OrG-sLgnaoL

Rf ~ land carr Lers (F dLg - F anal),

36 MHz bandfLller voor demodulalor

f
d

= 20 MHz

ell = 10 dB

fig. 5.7. Resultaten comnuterprogramma,
GEGEVENS:

2.849586

3·205'/84

3.5G1983

2. 493388

2. 13719
M

I. l809'l I ,
0.

1.424793

1.068595

71239G5
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0
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.25
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.....
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·25
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·.0 totaal-..
·'0 0-

pewenst ~
'0

·SO ·80

·10 ·10

·70 ·70

·10 I ... /' ·SO

·10 ·10

·100 ·100
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.25 I I . 15 2·5 3.25 4.15 fip, . 5.8. Resultaten comnuterprogramma,
1 . 70865 .,--,---,-, I i i I I 1.10865 GEGEVENS:

1.'537785 1 .537785

AfsLond corrters ( F dtg - F onoL) : 2 .nSnn!J ·r:
N I ·36692 I .36692
r
...... Vermogen compLexe omhuLLende TV-stgnooL: 4 snnou I:r I· 196055 I ·196055

1.02519 1.02519 Vermogen compLexe omhuLLende OfG-stg'1ooL. 4 snnnu I..- .8'543249 .8543249 -I I f
d "" 20,5 MHz0 0

• .
G834599 G834599 ell 10"" dB
.'512595 .512595

34173 .34\73

. 170865 . I 70865

0 0
·25 I . 15 2.5 3.25 4. 15 36 MHz bondftLLer voor demoduLoLor

MHz IncLustef errekL von energte dtsperste op ~too"'~Lqqo(ll

PSO no FM-demomuLolL.e

-45 -40 -35 ·30 -25 -20 -IS -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ,n 1,18 1.5 J.n "75
5.417537 5.417537 a 0

4.8'15783 4.875783 -10 -10

N 4.334029 4.334029 -10 -10
r
...... III

:r 3.792276 3.792276 -u -ao -10 ......
-40

0
3.250522 3.250522 -40

:J a I
.-

2.708768 2.108768 - -SO -SOI I N0 0. • ~2.167015 2.167015 -10 -10

1·625261 1.625261 ·'70 -70

1 .083507 1 .083507 -10 -10

.5417537 .5417537 -10 I""'l -10

0 0 '100 -laO
-45 -40 35 -30 ·25 ·20 ·\5 -\ 0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ,n 1,18 Z,S J,n 4,18

11Hz 11Hz

fosedetector
PSO slortng. gelJensle s tgn .. ruts

PSO bostsbondstortng no
en tolooL (dB)



IncLustef effekt von energte dtsperste op sloorstgnnl'l

.25 1.15 2.5 3.25 4. 15
.%3536 3.lJ61536

3 .567165 3·567165

N 3.170631 3·170631
Ie
-....
:I: 2 774477 2.774477

2 . .376123 2 . .376123

, l.lJ6176lJ I .lJ6\ 769 ,
D D. .

1 565415 1 ·565415

I . 169062 1·169062

/927077 7927077

. .3963536 . .3963536

0 0
.25 1 . /5 2.5 .3.25 4. 75

MHz

PSD no FN-demomuLolte

fip,. 5.9. Resultaten computerprogramma,
GEGEVENS:

Afstond corrters IF dtg - F onot):

Vermogen comptexe omhuttende TV-stgnoot:

Vermogen comptexe omhuttende OfG-stgnoot:

f
d

= 0

ell = 20 dB

36 MHz bondfttter voor demodutot0 r

n.

4 Snn(J[) It'

4.'innnu 14

-45 -40 ·35 ·30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 .30 .35 40 45 .11 \.71 1.1 I, n • •. 71
.473616 I .473616 0 0

1.326436 1 .326436 -10 -10

N 1.179054 1 .179054 -10 -20
Ie
-.... CD
:I: 1.03\672 1.031672 'U -10 -10

-..J

.6642907 .6642907 -.0 -'0
~ 0, . /369069 .7369069 , -10 -10
D D. •.5695271 .569527\ -10 -10

.4421453 .4421453 -70 ·70

·2947636 ·2947636 -10 -10

.1473616 .1473616 -10 -10

0 0 -100 -100
-45 -40 ·35 ·30 ·25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 \5 20 25 30 35 40 45 .n 1.71 2,1 ! ,n •. 71

MHz MHz

PSO slortng. ge",ensle stgn .. ruts
PSD bostsbondslortng no fosedeleclor

en lolooL (dB)



.l5 1.15 l.5 3.l5 ~ . 15 HI!. 5.1 n. Resultaten comnuterprograrnma,
1.6181 J6 , I 1·6181J6 GEGEVENS=
I <;lnJlZ 1')10322

Af~lond corrters ( F di..q F anaL) ; . nnfll/II 'II I
1.342509 1.342509

I 114695 1 ,,46% Yermoqen compLexe omhuLLende rV-~i..qnanL; d . Snnn!1 I,.

1006881 1.006881 Yermoqen compLexe o'llhuLLende OfG-si..qnaaL. . 'inn"!1 I d

, .8390619 .8390679 I

f d
10 MHz0 0 =. .

.67Il<;43 6711543
CII = 20 dB

.5034407 .5034407

3356272 .3356272

.1618136 .1618136

0 0
l5 I /5 l·5 J.l5 4. 15 36 MHz bondfi.Ller voor demoduLoLor

MHz fncLvsi.ef effekl ..Ion enerqi.e di.~persi..e ap c; to(lr c; l.q'ln" L

PSD no FM-demomuLol,-e

·45 ·40 ·35 ·30 ·25 ·20 . \ 5 ·10 ·5 0 ') 10 15 20 25 30 35 40 45 .115 \ .7lJ 1.1 !.n , .is
1 .044821 7.0448ll 0 0

6.340339 6· 340339 -10 -10

5 .635857 5 .635857 -10 -10
CD

4.931375 4.931315 "0 -10 -10
totaal "\ ......

4·226893 4.226893 -40 -40 N

gewenst ....
, 3.5224\1 3.522411 , ·10 ·10

0 0. •
2.81/9Z9 2·8\1929 ·10 ·eo
2.113446 2.113446 ·70 ·70

I .408964 I .408964 -10 ·10

/l)448ll .7fJ44821 ·10 ·10

0 '100 ·100
·45 ·40 3 c, ·30 ·25 ·20 ·15 ·10 ·5 0 ') 10 15 20 25 30 35 40 .n 1.71 1·1 !.IS , 4.11

MHz !'1Hl

PSD bostsbondslortng rosedeLecLor
PSD st.ortng' gewenst.e stgn .. r"' U t. c;

no
en LoLooL (dB)



.25 1.75 2.5 3.25 4. 75
f· 5. 1 I • Resultaten computerpro~ramma,_1p.;.

2.397023 2.897023 GEGEVENS:
2.50732 2·60732

AfsLand corrl,ers IF dt.g .- F anal) , I . sn(J(JU'
N 2.317618 2.317618
:r:
"- Vermogen complexe omhulLende rV-st.gnooL: 4· S(Jnlll):r 2·027916 2.027916

1.738214 1.738214 Vermogen complexe omhulLende OIG-st.gnooL: 4 . S(JllfI' J

.'1 N

I 1 .448511 I .44851 I I f d 15 MHz• • =• •
1 158809 1.158809 ell 20= dB
.8691058 8691058

S794045 5794045

.2897023 ·2897023

0 0
.25 I . 75 2.5 3 25 A. 75 36 MHz bondfl.L ler voor demoduLoL(l~

MHz Inclust.ef effekl von energt.e dt.sperst.e 0P '5 Lnn r ...- i.q'I(1(T

PSO no FM-demomuLolte

-45 -40 ·35 ·30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 .11 1.71 1.1 ! .11 •. 71
6.480152 6.480152 0 0

5.832136 5.832136 -\0 -10

N 5. 184121 5. \8412\ -10 -10
:r:
"-

lD

:r 4.536106 4.536106 " -3D ·30
....,

3.888091 3.888091 -'a .40 W

, 3.240076 3.240076 , -10 ·10
• •• •

2.59206\ 2.592061 -80 ·80

1.944045 I .944045 -70 ·70

1.29603 I .29603 -10 ·80

5480152 .6480152 -10 ·10

0 0 -\00 -100
- 4S ·40 ·35 -30 -25 -20 ·15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 .n 1.71 1.1 1.11 '.71

MHz MHz

bost<;bondslortng fosedeleclor
PSO slortng. gelJensLe stgn .. ruts

PSO no
en lolool IdB)



.25 1 . 75 2.5 3.25 C. 15 fig. S. 12. Resultaten comouternrogramma,
3.561983 3.561983 GEGEVENS:
3.20578C 3.20578C

Afstond corrl.ers ( F dLg - F onol): 2. OO(J()O' III
2.8C9586 2.8C9586

2.C93388 2.C93388 Vermogen comple)(e omhullende TV-sLgnool: 4.'j(J(JOU I.e

2.13719 2.13719 Vermogen comple)(e omhullende OIG-sLgnool: 4 . 'j (J()flr) 14
•- 1.780991 1.780991 -I I f d = 20 MHzD •• •

I. C2093 I. C2093 ell 20 dB=
I .068595 I .068595

.7123965 .7123965

.3561983 .3561983

il 0
.25 1.15 2.5 3.25 A. 15 36 MHz bondft Lter voar demodulotor

MHz InclusLef effekt. von energLe dLspersLe op sloorsl.gnooL

PSO no FM-demomuLolte

-C5 -co -35 -30 -25 -20 -15 - \ 0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 cO C5 .11 \.n 1.1 , .11 4 4,n
5.53C153 5.53C\53 0 0

C.980737 C.980737 -\0 ·10

C.C27322 C.C27322 -10 ·Zo
CD

3.873907 3.873907 ~ -10 ·30

-40 ·40 -...J
3.320C92 3.320C92 ~

- 2.767076 2.767076 - -10 ·10I I• •• •
2.213661 2·2\3661 -10 ·10

1.6602C6 1.6602c6 -70 ·70

I· \ 06831 \ .106831 -10 ·10

.553C\53 .553C153 -10
I.,.

·10

0 0 -\00 -100
-C5 -co -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 cO 45 .11 I,n 1.1 ,." •. 71

MHz Ml-lz

PSO slortng. gewensle stgn .. ruts
PSO bostsbondslortng no fosedeleclor

en lolooL (dBJ
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Uit de figuren blijkt dat indien f d klein is, de vorm van het basisband

stoorspectrum gelijk aan de vorm van het (driehoeks-)ruisspectrum is.

Bij een grotere f d gaat de vorm afwijken. In dit geval is er een "dip"

ontstaan in het spectrum van de basisbandstoring na de fasedetector

S~(f) (de tweede term van formule (3.19)). Bij een f d van 20 MHz is S~(f)

zelfs nul rond de oorsprong. Om dit beter in te zien geeft fig. 5.13.

de tussenresultaten van de berekening welke hoort bij fig. 5.7.

Fig. 5.13. geeft de situatie waarin het digitale signaal 20 MHz hoger

ligt dan het FM-TV signaal. Toelichting:

-12a. Spectrum complexe omhullende digitale signaal, vermogen 0,45°10 W.

b. Spectrum complexe omhullende digitale signaal met energiedispersie.

c. Spectrum complexe omhullende FM-TV signaal (genormeerd).

d. Ingangsfilter ("lowpass equivalent") zoals dat door het stoorsignaal

wordt gezien.

e. Spectrum complexe omhullende van de stoorder na het bandfilter (b.

na filter d.).

f. Ret spectrum van de stoorder moet gespiegeld worden, omdat de con

volutie berekend moet worden van de PSD van de complexe omhullende

van het FM-TV signaal met de PSD van de toegevoegd complexe omhul

lende van het QPSK-signaal.

g. Ret resultaat van de convolutie van de spectra uit figuur f. en dat

uit figuur c.

Er wordt eerst de convolutie berekend en daarna in frequentie verscho

ven. Dit is gelijk aan eerst een van de twee spectra verschuiven en

daarna convolueren.

h. Er moet f d=20 MHz naar rechts geschoven worden omdat

met S(f) het spectrum uit figuur g. Ret spectrum uit figuur h. is

S(f-fd)·

i. Dit 1S S(-f-fd) , ofwe I het spectrum uit figuur h. gespiegeld.

J. Ret uiteindelijke spectrum is op een constante na het spectrum uit

figuur h. plus dat uit figuur i.

Zoals fig. 5.13. al aantoont zal bij sommige waarden van f d het basis

bandstoorspectrum nul worden tussen f=O en zeg f=F, waarbij F afhangt

van f
d

• Een nauwkeurige beschouwing van fig. 5.13. leert dat:
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-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44
1.333333 1.333333

1.2 1.2 a. spectrum complexe om-
1.066667 1.066667

.9333333 .9333333 hullende digitale sig-
=> .8 .8 a naal'" .6666667 .6666667 C\l
I I

0 0

• .5333333 .5333333 • SQPSK(f).4 .4

.2666667 .2666667 (fig. 3.17.)

.1333333 .1333333

0 0
-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 ••

-A4 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 .4
1·333333 1.333333

1.2 1 .2 b. spectrum complexe om-
1.066667 1.066667

.9333333 .9333333 hullende digitale Sl.g-
=> .8 .8 a

'" .6666667 .6666667
C\l naal inclusief effectI ,

0 0

• .5333333 .5333333 •.. .. energiedispersie
. 2666667 .2666667

SQPSK(f)=SQPSK(f)*D(f).1333333 .1333333

0 0 (formule (3.35) )
-4' -36 -28 -20 - 12 -4 12 20 28 36 '4

-u -36 -28 -20 - 12 -4 12 20 28 36 '4
6 .• 57937 6.157937

5·5'2143 5.5'2143 complexe
4.92635 4.92635 c. spectrum orn-

4.310556 '.310556 hullende FM-TV signaal
"Xl 3.69062 3.694762 co
=> 3·078969 3.078969

a genormeerd totaal, , Op
0 0

• 2·'63175 2.'63175 •
1.80381 1.847381 vermogen 1 W.
1·231587 1.231587

.6157937 ·6157937 S (f)w
0 0 (formule (3.32»-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 '4

-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 ..
1 1

.9 .9 d • "lowpass equivalent"

.8 . 8

. 7 .7 van ideaal ingangsfilter

.6 .6

.5 .5 l\ (f)

.' .4

.3 .3

.2 .2

.\ .1

0 0
-.. -36 -28 -20 - 12 -4 12 20 28 36 ••

-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44
1.333333 1.333333

1.2 1.2 e. spectrum b. na het fil-
1.066667 1·066667

.9333333 .9333333 ter d.
=> .8 .8 a

Si(f)=Il\(f)12SQPSK'" .6666667 .6666667 N, ,
0 0

• .5333333 .5333333 • (formule (3.34) )
.. ..

.2666667 .2666667

. 1333333 .1333333

0 0
-44 -36 -28 -20 - 12 -4 12 20 28 36 44

f (MHZ)

fig. 5. 13. deel 1. Tussenresultaten van de berekening behorend bij fig. 5.7.



- 77 -

-44 -36 -28 -20 - \2 -4 12 20 28 36 44
1 .333333 1.333333

1.2 1.2 f. spectrum e. na sp1ege-
1 .066667 1 .066667

.9333333 .9333333 ling
=> .8 .8 0 S. (f)=S! (-f)'" .6666667 .6666667 '"I I 1 1.. ..
• .5333333 .5333333 •

.4 .4

.2666667 .2666667

.1333333 .1333333
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-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44
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7.96918 7.96918
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- 5.976885 5.976885

'" 4.980737 4.980737 '" S. (f)*S (f)I.. .. 1 W• 3.98459 3.98459 •
2.988442 2.988442

1 .992295 1.992295

.9961475 .9961475

0 0
-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44

-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44
9.961475 9 ·961475

8·965327 8·965327
h. 207.96918 7.96918 spectrum g. MHz naar

6.973032 6.973032 rechts verschoven
5.976885 5.976885

c::;
'" 4.980737 4.980737 S. (f-fd)*S (f), I.. ..
• 3.98459 3.98459 • 1 W

2.988442 2.988442 (Ie deel tweede term van
1 .992295 1.992295

.9961475 .9961475 formule (3.19))
0 0

-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44

-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44
9.961475 9.961475

8·965327 8·965327

7.96918 7.96918 L spectrum h. na spiege-
6.973032 6.973032

ling5.976885 5.976885

'" 4.980737 4.980737 '"I
,

S.(-f-fd)*S (-f).. ..
• 3.98459 3.98459 • 1 W

2.988442 2·988442 (2e deel tweede term van
1 .992295 1 .992295

.9961475 .9961475 formule (3.19))
0 0

-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44

-44 -36 -28 -20 -12 -4 12 20 28 36 44
5.534153 5.534153

4.980737 4.980737 J. som van h. en i. verme-
4. 427322 4.427322

1/4A2
3.873907 3.873907 nigvuldigd met

=> 3.320492 3.320492 0 1- 2.767076 2.767076 - S~(f)= ~S.(f-fd)*S (f) +,
~ 4A 1 w..

• 2.213661 2·213661 • S.(-f-fd)*S (-f)}
1.660246 1 .660246 1 W
1·106831 1.106831 (tweede term formule (3.19))
.5534153 .5534153

0 0
-44 -36 -28 -20 -12 -4 i 2 20 28 36 44

f (MHz)

fig. 5.13. deel 2. Tussenresultaten van de berekening behorend bij fig. 5.7.
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-36 MHz + 2fd

De berekening zal dus nul opleveren voor de basisband tot 5 MHz indien

f d>20,5 MHz (zie fig. 5.8.)

Ret is niet zo dat in dit geval de digitale stoorder een effect heeft

gelijk aan nul. Wat we hier berekenen is immers enkel de tweede term

van formule (3.18). De derde term hoeft voor f~F geen nul op te

leveren, maar de invloed van de digitale stoorder is weI steeds verwaar

loosbaar t.o.v. de basisband ruisterm (de eerste term van formule (3.18))

(zie paragraaf (3.2.).

Zoals in paragraaf 2.3.3. reeds is vermeld, beweert Barnes [20] dat het

effect van een digitale stoorder gelijk is aan het effect van ruis. De

basisbandstoorspectra gevonden in dit onderzoek vertonen (zeker in geval

van kleine f d) grote overeenkomst met het spectrum van driehoeksruis.

Indien we het basisbandstoorspectrum beschouwen als ruis is er een ge

wogen en een ongewogen S/I verhouding te berekenen. De weegkromme welke

geldt voor het Nederlandse TV-systeem (B,G-PAL) is reeds gegeven in

fig. 2.2. De weegfactor is in dit geval het verschil:

(S/I)ongewogen - (S/I)gewogen

Voor I geldt:

5 MHz
f2

I J= ~ S~(f) df

-5 MHz f~

(dB)

Voor driehoeksruis bedraagt de weegfactor 16,3 dB (zie tabel 2.1.).

Tabel 5.1. geeft voor een aantal situaties de gewogen S/I, de ongewogen

S/I en de weegfactor, zoals die volgen uit de comnuterberekening.

Bij kleine f d ligt de weegfactor in de buurt van 16,3 dB, waaruit ge

concludeerd mag worden dat de vorm van het basisbandstoorspectrum lijkt

op dat van driehoeksruis.

Bekijken we de driehoeksruis, dus de eerste term van formule (3.19),

afzonderlijk dan komen we aan een gewogen SiN verhouding van 49,1 dB

bij een C/N van 11 dB, hetgeen overeenkomt met formule (2.1).

Bekijken we de gezamenlijke invloed van storing en ruis dan kunnen

we de degradatie in de gewogen SiN verhouding t.g.v. de storing berekenen

t.o.v. het geval dat er geen storing aanwezig is; dus een gewogen SiN

verhouding van 49,1 dB. Zie tabel 5.2.
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tabel 5.1. Berekende SII verhoudingen en weegfactoren.

situatie (s/I) ongewogen (S/I)gewogen weegfactor

f d (MHz) c/I (dB) (dB) (dB) (dB)

0 ]0 31,66 47,84 16, 18
10 10 35,56 51,85 16,28
20 ]0 68,21 88,00 19,79
0 20 41,66 57,84 16, 18
10 20 45,56 61,85 16,28
20 20 78,21 98,00 19,79

tabel 5.2. Degradatie in gewogen SiN verhouding t.g.v. de stoorder;

voor C/N = II dB.

situatie degradatie

f d (MHz) C/I (dB) (dB)

0 10 3,71
5 10 3,40
7,5 10 2,80
10 10 1,86
12,5 10 0,89
15 10 0,26
20 10 nihil
~ 20 0,55
~ 20 0,48
7,5 20 0,37
10 20 0,22
12,5 20 0,09
15 20 nihil
20 20 nihil

De resultaten van tabel 5.2. zijn tevens uitgezet in een grafiek: zie

fig. 5.14.

De invloed van de stoorder blijkt dus beperkt te zijn, voor C/I ver

houdingen van ]0 dB en groter.

- -.-~

;-.,

!g -1--~ ....---1-_-----,---'-----r-----:---

- '-', 3
Q)

4J

-~ 2
~tll_-t--:-_---+-_-\--'__--:-_~ _

ClD
--41 1
'd

----~ 0 5_.2.10_ 15. 2 0 :~.d(~~) __

fig. 5.]4. Degradatie in gewogen SiN verhouding t.g.v. stoorder als

functie van f d , met C/I als parameter.
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6. METINGEN

6.1. Inleiding

Om het ontwikkelde stoormodel te toetsen aan de praktijk Z1Jn op het

Dr. Neher laboratorium (DNL) van de PTT enkele metingen verricht. In

dit hoofdstuk zal hiervan een beschrijving worden gegeven en zullen

de resultaten worden gepresenteerd. Voor de metingen was geen 70 Mbit/s

QPSK modulator (de in de voorgaande berekeningen veronderstelde stoor

bron) beschikbaar. In plaats daarvan is er een 34 Mbit/s QPSK modulator

gebruikt. Aan het slot van dit hoofstuk zullen de met deze metingen

corresponderende resultaten van de berekeningen worden gegeven. Bij de

metingen wordt geen extra ruis geintroduceerd, zodat de invloed van

ruis verwaarloosd kan worden.

6.2. Opstelling en proefbeschrijving

De voor de metingen gebruikte opstelling is te zien in fig. 6.1.

De TV patroongenerator levert een kleurenbalk testsignaal (zie fig. 3.7.)

aan de door DNL gebouwde FM-modulator. De piek-piek zwaai van de modu

lator is ingesteld op 19 MHz. Om te voorkomen dat het FM-spectrum na de

mixer gespiegeld in de gewenste band (900 - 1300 MHz) valt, wordt de

frequentie van de oscillator lager gekozen dan 751 MHz ("ondermenging").

Een gespiegeld FM-spectrum geeft na demodulatie nl. een vervormd beeld

omdat de beeldinformatie niet symmetrisch is opgeslagen in het FM-spec

trum. Desondanks is de vorm van het spectrum weI nagenoeg symmetrisch.

Het gemeten FM-TV spectrum is gegeven in fig. 6.2. Het spectrum is niet

stilstaand zodat fig. 6.2. slechts een momentopname is.

Het vermogen van het FM-signaal is na de opteller gemeten m.b.v. de

spectrumanalyser door geen storing en geen TV-signaal toe te voegen. Het

aldus gemeten vermogen van de draaggolf bedraagt -30,4 dBm.

Het stoorsignaal is een 34 Mbit/s QPSK gemoduleerd random data signaal.

Na de QPSK modulator is een pulse shaping filter opgenomen (zie paragraaf

3.4.2.). De bandbreedte van het digitale signaal bedraagt 22 MHz. De

oscillator is voor het geval de draaggolven van gewenste en ongewenste

signaal moeten samenvallen (fd=O) ingesteld op 1055 MHz. Het varieren van
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fig. 6.1. Meetopstelling voor het meten van het basisbandstoorspectrum veroorzaakt door RF-interferentie

van een QPSK-signaal in een FM-TV signaal.
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fig. 6.2. Het gemeten FM-TV spectrum.

f d gebeurt door het varieren van de oscillatorfrequentie. Het vermogen

van de stoorder aan de ingang van de demodulator wordt als volgt geme

ten. Eerst wordt het vermogen aan de uitgang van de QPSK-modulator be

paald m.b.v. een bolometer (HP 436A). Dan worden de verliezen van de

mixer, de verzwakkers en de opteller bepaald door een oscillatorsignaal

van 70 MHz met een bekend uitgangsvermogen, in plaats van het QPSK-sig

naal, aan de mixer aan te bieden en m.b.v. de spectrumanalyser de degra

datie daarvan te meten. Het gezochte vermogen van de stoorder is dan te

berekenen.

Het gemeten QPSK-spectrum na de opteller is gegeven in fig. 6.3.

Het somsignaal wordt toegevoerd aan de Teleste ontvanger welke het FM

signaal kan demoduleren indien het in de band 900 - 1300 MHz ligt. In

de ontvanger is na de demodulator een deemphase filter opgenomen. Dit

filter is niet uitschakelbaar en zal derhalve de meting enigszins beinvloe

den (Voor de "zendzijde" was geen preemphase filter beschikbaar).

Voor verschillende CII verhoudingen en waarden van f d is het basisband

spectrum aan de uitgang van de demodulator bekeken m.b.v. een spectru~

analyser. Bovendien is een kleurenmonitor aangesloten om een idee te

krijgen van het effect van de storing op het TV-beeld.
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fig. 6.3. Ret gemeten (34 Mbit/s) QPSK-spectrum.

6.3. Resultaten van de metingen

De resultaten zijn samengevat in tabel 6.]. waarin de verwijzingen

naar de figuren met basisbandspectra (steeds in een figuur: met storing

en zonder storing) zijn opgenomen.

Indien de C/I verhouding kleiner wordt dan 2,3 dB dan trekt de bovenkant

van het beeld scheef en valt de kleur weg. Ook is in dit geval de storing

niet gelijk voor een gelijke positieve of negatieve fd-waarde. Dit effect

zou verklaard kunnen worden uit het niet voor 100 % symmetrisch zijn van

de verschillende spectra of uit het niet symmetrisch zijn van het ont

vangfilter voor de demodulator.

Bij C/I verhouding groter dan 9,3 dB is het effect van de storing op het

beeld niet meer waarneembaar evenmin als de invloed op het door de spec

trumanalyser getoonde basisbandspectrom aan de uitgang van de demodula

tor. In fig. 6.9. is nog maar nauwelijks verschil te zien tussen het

basisbandspectrum met storing en zonder storing. Indien aIleen het spec

trum tussen 3 en 4 MHz door de spectrumanalyser wordt getekend is een

verschil van maximaal 2 dB te zien. In het geval C/I=9,3 dB, f d=10 MHz ~s

bij vergroting een verschil van maximaal dB waar te nemen tussen het

geval zonder en het geval met storing.
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tabel 6.1. Resultaten metingen.

situatie

2

3

4

5

6

7

8

C/I

(dB)

2,3

2,3

2,3

3,7

3,7

3,7

9,3

9,3

fd=fdig-fTV
(MHz)

o

+]0

-]0

o
+]0

-]0

o

+]0

effect op TV-beeld

overgangen tussen kleurbalken
grillig, korrelige ruis in bal
ken.

als bij ], doch minder ernstig.

als 2

vergelijkbaar met 2.

overgangen tussen kleurbalken
strak, korrelige ruis in bal
ken.

als 5

nauwelijks waarneembare ruis
in balken

effect verwaarloosbaar

figuur

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

als 6.8.

6.9.

6.4. Corresponderende resultaten van de berekeningen.

Bij de meting is een 34 Mbit/s QPSK modulator gebruikt. Het spectrum van

het digitale signaal is na het Nyquist shaping filter 22 MHz breed zodat

we hier te maken hebben met een roll-off factor a van 0,294 (zie para

graaf 3.4.2.). In fig. 6.]0., 6.]1. en 6.12. zijn de resultaten van het

computerprogramma gegeven voor C/I=9,3 dB, 3,7 dB en 2,3 dB met fd=O en

]0 MHz. Ondanks dat bij de afleiding van het model is uitgegaan van een

grote ell verhouding, zijn toch berekeningen uitgevoerd voor de betrekke

lijk lage C/I verhoudingen van 2,3 en 3,7 dB. Het blijkt dat, in acht ne

mend dat bij de metingen het basisbandspectrum na een deemphase filter

wordt gemeten, de gemeten en berekende spectra zelfs voor lage C/I verhou

dingen overeen komen.
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fig. 6.4.

Basisbandspectrum gestoorde

FM-TV signaal

onder: zander storing

boven: met storing van QPSK

signaal

C/I=2,3 dB, fd=O MHz

fig. 6.5.

Basisbandspectrum gestoorde

FM-TV signaal

onder: zander storing

boven: met storing van QPSK

signaal

C/I=2,3 dB, fd=IO MHz

fig. 6.6.

Basisbandspectrum gestoorde

FM-TV signaal

onder: zander storing

boven: met storing van QPSK

signaal

C/I=2,3 dB, fd=-IO MHz
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fig. 6.7.

Basisbandspectrum gestoorde

FM-TV signaal

onder: zonder storing

boven: met storing van QPSK

signaal

C/I= 3,7 dB, fd=O MHz

fig. 6.8.

Basisbandspectrum gestoorde

FM-TV signaal

onder: zonder storing

boven: met storing van QPSK

signaal

C/I=3,7 dB, fd=~10 MHz

fig. 6.9.

Basisbandspectrum gestoorde

FM-TV signaal

onder: zonder storing

boven: met storing van QPSK

signaal

C/I=9,3 dB, fd=O MHz
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fig. 6. 10. psn van het gewenste signaal, de basisbandstoring en de

som voor a. e/I=2,3 dB, f =0 (vergelijk fig. 6.4) *d
b. e/I=2,3 (vergelijk fi~ 6.5 *dB, f d=10 MHz en 6.6)

.215 \ .7& 2.& 3.215 • •. 7& .215 \ .715 2.15 3.26 • •. 715
0 0 0 0

-\0 -\0 -\0 -\0
psn'n

dB -zo -zo -20 -zo

-3D -3D -30 totaal,\ -3D

-.0 -.0 -'0 -.0
.I gewer.st .A

-150 -&0 -&0 -&0

-80 -80 -80 -80

-70 -70 -70 -70

-80 -80 -80 -80

-liD -liD -110 -110

-\00 -\00 -\00 -\00
.215 L.7& z.& 3. n • •. 7& . 2& 1.76 2.6 3.26 • •. 715

a. f MHz b. f MHz

fig. 6. 11• psn van het gewenste signaal, de basisbandstoring en de

e/I=3,7 dB, f =0 (vergelijk fig. *som voor a. d 6.7.)

b. e/I=3,7 dB, f d=10 MHz (vergelijk fig. 6.8.)*

* Bij de vergelijking dient er rekening gehouden te worden met het feit

dat bij de meting de spectra zijn gemeten aan de uitgang van een deemphase

filter en dat het gewenste signaal niet aan een preemphase filter is toe

gevoerd voor demodulatie.
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fig. 6. 12. PSD van het gewenste signaal, de basisbandstoring en de som

*voor a. C/I=9,3 dB, f =0 (vergelijk fig. 6.9.)d
b. C/I=9,3 dB, f d=10 MHz (vergelijk de opmerking boven

tabel 6. 1. )

* zie voetnoot pagina 87
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies

i. De meest gebruikte onderzoeksmethode naar de invloed van storing op

een TV-signaal is die welke gebruik maakt van subjectieve tests ter

beoordeling van de beeldkwaliteit.

ii. Voor een objectieve bestudering van het interferentie probleem is

het mogelijk een model op te stellen waarmee in het geval van een

redelijke c/I verhouding m.b.v. convolutie van de RF-spectra van het

gewenste en het ongewenste signaal een basisbandstoorspectrum te

berekenen is.

111. Ret model 1S zodanig dat bij grote c/N en C/I verhoudingen de in

vloed van de ruis en de invloed van de stoorder afzonderlijk te

berekenen zijn.

1V. Dit model is in dit verslag uitgewerkt en op de computer geimple

menteerd. Ret model op de computer heeft als invoergegevens het

spectrum van het gewenste en ongewenste signaal nodig. Deze spectra

kunnen zowel in gesloten vorm als in de vorm van een gemeten spec

trum worden ingevoerd.

v. Ret spectrum van het gewenste FM-TV signaal is in praktijk een

grillig spectrum. De gesloten vorm die in dit onderzoek is gebruikt

is een gestileerde (nagenoeg Gaussische) curve. Opgemerkt moet

worden dat pieken in het spectrum geen erg grote invloed zouden

hebben op het basisbandstoorspectrum, omdat deze pieken worden

"uitgesmeerd" bij het convolueren.

vi. Ret spectrum van het voor de PTT meest interessante 16-QAM signaal

is niet in gesloten vorm bekend. De berekeningen zijn derhalve uit

gevoerd met het spectrum van een vergelijkbaar "worst-case" QPSK-

"signaal, waarvan weI een gesloten vorm bekend is.

vii. Ret basisbandstoorspectrum t.g.v. de digitale stoorder heeft, zeker

in het geval dat de draaggolven van gewenste en ongewenste signaal

nagenoeg samenvallen, de vorm van het spectrum van driehoeksruis.

Dit is in overeenstemming met resultaten uit de schaarse literatuur
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die stellen dat het subjectieve effect van de interferentie gelijk

is aan dat van thermische ruis

viii.Ret basisbandstoorsignaal zal het meeste invloed hebben op de hoog

ste frequenties van het luminantiesignaal en op de hoogste frequen

ties van de kleurinformatie.

ix. Indien tussen de draaggolven van het gewenste en het ongewenste

signaal een frequentieverschil wordt aangebracht zal de basisband

storing voor de hogere frequenties beduidend lager worden en voor

de lage frequenties zal de waarneembare basisbandstoring vanaf een

bepaald frequentieverschil verdwijnen. Als in dit geval C/N=]] dB

dan zal bij een CII verhouding groter dan ]0 dB het basisbandstoor

spectrum namelijk ver onder het basisbandruisspectrum zakken.

x. De invloed van energiedispersie van het gewenste signaal op het

basisbandstoorspectrum is nihil. Dit komt doordat het spectrum van

de digitale stoorder vrij vlak is, zodat de vorm hiervan t.g.v. de

energiedispersie nauwelijks verandert.

xi. In het model is geen pre- en deernphase filtering opgenornen. Veron

dersteld mag worden dat de deernphase filtering de invloed van de

digitale stoorder zal doen verminderen. De hoge frequenties van het

basisbandstoorspectrurn, welke het sterkst aanwezig zijn, zullen

immers door het filter worden onderdrukt.

xii. Ret blijkt niet mogelijk een rechtstreeks verband te leggen tussen

de basisbandstoorspectra en het effect van de storing op het TV

beeld, zonder gebruik te maken van subjectieve testen.

xiii.Uit de metingen, waarbij geen extra ruis is toegevoegd, blijkt

dat een CII verhouding kleiner dan 2,3 dB geen beeld meer oplevert.

Vanaf een CII verhouding van 2,3 dB zijn de resultaten van de me

tingen in overeenstemming met die van het model, ondanks het feit

dat in de afleiding van het model is uitgegaan van een grote CII

verhouding. Bij grote CII waarden is de verstoring van het TV-beeld

gering: een lichte korrelige ruis in de kleurbalken bij samenvallende

draaggolven. Bij kleinere CII waarden worden bovendien de overgangen
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tussen de balken grillig.

Aanbevelingen

i. Bet spectrum van het 16-QAM signaal en eventueel ook van het FM-TV

signaal zou gemeten kunnen worden en met deze gemeten spectra zou

de berekening uitgevoerd kunnen worden.

ii. M.b.v. metingen kan de invloed van ruis worden onderzocht en worden

vergeleken met de resultaten van het model.

111. Een realistisch ontvangfilter, dat zich voor de FM-demodulator be

vindt, zou in het model het ideale banddoorlaatfilter kunnen ver

vangen.

iv. M.b.v. subjectieve beoordeling van het TV-beeld kan getracht worden

een relatie te vinden tussen het objectief te berekenen basisband

stoorspectrum en de ervaren beeldkwaliteit.

v. Bet gebruik van pre- en deemphase filtering zou geimplementeerd

kunnen worden in het model.

vi. Meer nauwkeurige basisbandmetingen met behulp van een selektieve

voltmeter zouden een kwalitatieve vergelijking tussen theorie en

experiment vergemakkelijken.



- 9] -

LITERATUUR

[1] PTT, "Machtigingsvoorwaarden verbonden aan een aanvullende machtiging

voor een ontvanginrichting voor satellietsignalen ten dienste van

centrale en gemeenschappelijke antenne-inrichtingen", Staatscourant 190,

nr 831121/5739, 6 september 1983.

[2] Jansky, D.M., Jeruchim, M.C., "Communication satellites in the

geostationary orbit", Dedham: Artech House Inc, ]983.

[3] Allnatt, J., "Transmitted-picture assessment", Chichester: J. Wiley

& Sons Ltd, ]983.

[4] Carlson, A.B., "Communication systems", Tokyo: Mcgraw-Hill, ]98].

[5] Kamps, F. Memorandum Directoraat Radio Zaken, nr 571 DRZ-RTZ, 29 augustus 198~

[6] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol X en XI-2, Reoort 2]5-5,

"Systems for the broadcasting-satellite service (sound and televi

sion", 1982.

[7J CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol IX-I, Recommendation 405-],

"Pre-emphasis characteristics for frequency modulation radio-relay

systems for television", ]982.

[8] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol XII, Report 637-2, "Signal

to-noise ratio in television", ]982.

[9] Budrikis, Z.L., "Visual fidelity criterion and modeling", Proc IEEE,

Vol 60, no 7, juli 1972.

[]O] Rabone, D.C., "Measured trans-horizon propagation data from the BTRL

experiment (]977-]982) in comparison with prediction derived from

CCIR study group 5 document 5/4", BTRL, Ipswich, ]983.

[]]] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol XI-I, Recommendation 500-2,

"Method for the subjective assessment of the quality of television

pictures", ]982.

[12] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol XI-], Report 405-4, "Subjec

tive assessment of the quality of television pictures", 1982.

[13] Groumpos, P.P., Dimitriadis, B.D., "On the subjective evaluation of

protectionratios' measurements for co-channel FM-TV interference un

der variable (S/N) ratios", IEEE Transactions on Broadcasting,

Vol BC-29, no 3, pp. ]0]-105, september ]983.



- 92 -

[14] Pritchard, W.L., Radin, H.W., "Direct broadcast satellite service

by direct broadcast satellite corporation: A first come first

service common carrier", IEEE Communications Magazine, Vol 22,

no 3, maart 1984.

[I5] Lewis, N.W., Allnatt, J.W., "Subjective and objective impairment

in TV pictures", lEE Conference Publication no 46, part I.

[16] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol XI-I, Report 959, "Expe

rimental results relating picture quality to objective magnitude

of impairment", 1982.

[17] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol IV en IX-2, Report 449-1,

"Measured interference into FM-TV systems using frequencies shared

within systems in de Fixed Satellite Service or between these

systems and terrestrial systems", 1982.

[18] WARC-BS 77, Annex 3, "Method for determining the limiting inter

fering power flux density at the edge of a broadcasting-satellite

service area in the band 11,7-12,2 GHz (in regions 2 and 3) and

11,7-12,5 GHz (region I) and for predicting the power flux density

produced there by a terrestrial station", 1977.

[19] WARC-BS 77, Annex 9, "Criteria for sharing between services",

Geneva, 1977.

[20] Barnes, S.P. "C/I ratios for frequency sharing between satellite

systems FM and digital TV signals", Conference Record IEEE National

Telecommunication Conference (NTC '79), pp. 57.5.1.-57.5.7.,

Washington DC, USA, 1979.

[21] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol X en XI-2, Recommendation

566-1, "Terminology relative to the use of space communication

techniques for broadcasting", 1982

[22] Radio Regulations, Appendix 28, "Procedure for determination of

the co-ordination area around an earth station in frequency bands

between space and terrestrial radiocommunication services".

[23] Pontano, B.A., Fuenzalida , J.C., Chitre, N.K.M., "Interference into

angle-modulated systems carrying multichannel telephony signals",

IEEE Trans. Commun., Vol COM-21, pp. 714-727, juni 1973.

[24] Jeruchim, M.C., "A survey of interference problems and applications

to geostationary satellite networks", Proc. IEEE, Vol 65, pp. 317-



- 93 -

33], maart 1977.

[25] Morinaga, N., Namekawa, T., "Intersystem interference between ana

log and digital system", IEEE international Conference on Communi

cation, vol I, pp. 2H.6/I-9, Philadelphia, USA, 13-17 juni 1982.

[26] Schwartz, M., Bennett, W.R., Stein, S., "Communication systems and

techniques", New York: McGraw-Hill, 1966.

[27] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol IV en IX-part 2, Report

388-4, "Methods for determining interference in terrestrial radio

relay systems and systems in the fixed-satellite service", 1982.

[28] Constantinou, P., Wight, J.S., "FM-TV interference into digital

communication satellite systems", Sixth International Conference

on digital Satellite Communications, Proceedings, pp. I.B/I-8,

Phoenix, USA, 19-23 september 1983.

[29] Ali, A.A., "Spectral analysis of analog video and phase-shift-keying

data transmitted by FM", IEEE Trans. Broadcast, Vol BC-29, no I

pp. 6-13, maart 1983.

[30] Ali, A.A., "FM spectrum and video signals", Proc. IEEE, Vol 70, no 3,

pp. 306-307, maart 1982.

[31] Chun Loo, "Optimum pre-emphasis network for satellite transmission

of an FM-TV signal near or at threshold", IEEE Trans. Broadcast,

Vol BC-28, no 2, pp. 37-44, juni 1982.

[32] Operating manual colour TV pattern generator PM 5519, Philips,

Eindhoven.

[33] Rowe, H.E., "Signals and noise in communication systems", New York:

Van Nostrand, 1965.

[34] Jeager, W.P., Penney, P.L., Vonrump, S.L., "Measured performance of

45-Mb/s transmission over the Bell system 4-GHz radio", Globecom

Telecommunication Conference, Vol 2, pp. D3.7.I/9. 1982.

[35] Feher, K., "Digital Communications, satellite/earth station engineering",

New York: Prentice-Hall, 1983.

[36] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol IV-I, Report 384-4, "Energy

dispersal in the fixed-satellite service", 1982.

[37] Yam, S.E., "New TV energy dispersal techniques for interference

reduction", Comsat Techn. Rev., Vol ]0, no I, pp. 103-148,1980.



- 94 -

[38] Muja, K., "Satellite connnunications technology", Tokyo, 1983.

[39] Graaf, C.R. de, "Ontvanger voor TV-satelliet 'Horizon''', stage

verslag THE, juni ]982.

[40] Bernath, K.W., "Grundlagen der Fernseh- System- und Schaltungs

technik", Berlijn: Springer-Verlag, ] 980.

[41] Ballemans, M.M.W., "Satelliet televisie ontvangst via de Europese

connnunicatie Satelliet (ECS)", stageverslag THE, september 1984.

[42] CCIR: XVth plenary assembly, Geneva, Vol XI-], Report 624-2,

"Characteristics of television systems", 1982.

[43] Townsend, B. "PAL-colour television", Cambridge, 1970.

[44] Brigham, E.O., "The fast fourier transform", New Jersey: Prentice

Hall, ]974.

[45] NAG-FORTRAN library manual, mark 9, Vol 1, hoofdstuk C06, Numerical

algrothms group Mayfield House, Oxford.



- 95 -

APPENDIX A: DE EUROPESE COMMUNICATIE SATELLIET (ECS) [4]]

De ECS-] (Europese Communicatie Satelliet) is de eerste uit een reeks

van vijf satellieten welke bedoeld zijn voor internationaal digitaal

telefoonverkeer en voor de verspreiding van Eurovisie-programma's in

de jaren tachtig en negentig. De verspreiding van TV-programma's is

echter het belangrijkste gebleken.

Sinds juni ]983 bevindt de geostationaire satelliet ECS-I zich op 13

graden oosterlengte.

Van de twaalf kananlen die de ECS bezit zullen er negen gebruikt wor

den voor het doorgeven van TV-signalen. De negen kanalen zijn aan de

volgende landen toegewezen:

land

Italie

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Groot-Britannie

Zwitserland

Belgie

De letters X en Y geven aan dat de signalen (lineair) orthogonaal

gepolariseerd zijn. De frequentieverdeling van de down-link is te

zien in fig. A.].

- - - - -- - - -(3 c - - - - - --JFREOUENCY ... (J)

'" ~ (i,

~
'" g;

~IGHZ) § (»

8i w
(J) w ww w(J) W --J
--J

DOWN LINK

POLARISATION X
CHANNEL NUMBER

CHANNEL NuMBEP
POLN11SATIOI\J Y

fig. A.]. Down-link frequentie plan van de Europese Communicatie

Satelliet (ECS).
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Een groep van drie kanalen is samen 250 MHz breed. Elk kanaal heeft

een 3 dB bandbreedte van ongeveer 72 MHz. De EIRP van de Eurobeam antenne

is minimaal 34,8 dBW en die van een Spot Beam antenne is minimaal 40,8

dBW, binnen het dekkingsgebied. Voor Nederland is de Spot Beam West van

belang. Zie fig. A.2.

EUROBEAM

'-,
e,'

FIgure 3 - ECS coverage zones

Pnmarry services coverage
- Trunk telecommunications through

3 Spo/beams
- TelevIsIon through EurObea:md~~;:;:':::;:::1==t=f::;;~~~_

1

fig. A.2. Bestralingsgebieden van de verschillende antennes [4]].

Via het voor Nederland bestemde kanaal 3X zal een FM-TV signaal

worden doorgegeven. De ontvangst zal meestal geschieden door kabel-TV

kopstations die voor demodulatie en verdere distributie over het kabel

net zorgen.

Het FM-TV signaal heeft een bandbreedt van 36 MHz en een piek-piek fre

quentiedeviatie van ]9 MHz. Ter begrenzing van eventuele energiepieken

is het signaal voorzien van energiedispersie van 2 MHz. In het geval

dat er geen beeld wordt uitgezonden bedraagt de energiedispersie 4 MHz

piek-piek.
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APPENDIX B: EIGENSCHAPPEN VAN KLEURENTELEVISIE [42]

Er zijn internationaal drie verschillende systemen in gebruik waarmee

de kleurinformatie in het videosignaal wordt ondergebracht: PAL, SECAM

en NTSC. In Nederland wordt het PAL systeem (van het type B en G) ge

bruikt. In dit systeem is het beeld opgebouwd uit 625 lijnen. Een beeld

bestaat uit twee velden, welke in elkaar verweven zijn (zie fig. B.I.)

fig. B.1. Schematische beeldopbouw.

Er worden 50 velden, d.w.z. 25 beelden, per seconde geschreven. De lijn

frequentie f H bedraagt 15,625 kHz, ofweI een lijn wordt in 64 ~sec ge

schreven.

Bij kleurentelevisie is een kleur opgebouwd uit een samenstel van rood,

groen en blauw. De signalen ER, EG en EB welke evenredig zijn met de

sterkte van de basiskleuren worden op een speciale manier verwerkt tot

het kleurentelevisie signaal. Dit is noodzakelijk omdat dit kleurentele

visie signaal ook geschikt moet zijn voor een zwart-wit televisie (op

waartse compatibiliteit). Het luminantiesignaal, waar een zwart-wit

televisie genoegen mee neemt, wordt op de volgende manier uit de basis

kleuren opgebouwd:

Ey = 0,299 ER + 0,587 E
G

+ 0,114 EB

Naast dit luminantiesignaal heeft een kleurenontvanger een chrominantie

signaal nodig waarmee het mogelijk is de signalen E
B

, E
G

en ER terug te

winnen. Dit chrominantiesignaal bestaat uit twee delen:

E
u

E =v

0,493 (E
B

- E
y

)

0,877 (ER - Ey )

De constanten in deze formules dienen als weegfactoren om de piek-piek

waarde van het signaal te beperken. De signalen worden AM met onderdruk

te draaggolf (DSD-SC) gemoduleerd op twee sub-draaggolven welke ortho-
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gonaal zijn. Deze chrominantie sub-draaggoven hebben een frequentie:

f = 4,43361875 MHzsc

Kort na de synchronisatiepuls wordt een "colourburst" van 2,25 llsec l.n

het signaal opgenomen (zie fig. B.2.)

z

•
b

a h

c d

V

- -i-------- ----------------- ------ ----------- -------- ----------- -

\1

~ ----

~·iilil:iii'I,;iiijl!: 5
I

~ V--{illllll!!II!!lllllil l

I \ I

.1
- ------------------------- ---------- -

-ll f - t

1

fig. B.2. Totale kleurentelevisie signaal aan het begin van een lijn

voor het PAL-systeem [42].

nominal line period 64 llsec

a line blanking interval 12~0,3 llsec

b interval between time datum (OR) and back edge of line

blanking signal lO,5 llsec

c front porch 1,5~0,3 llsec

d synchronising pulse 4,7~0,2 llsec

e build-up time 0,3~0,l llsec

f build-up time 0,2~O,1 llsec

g start of sub-carrier burst 5,6~0,1 llsec

h duration of sub-carrier burst 2,25~0,23 llsec (IO+l cycles)
V verticaal uitgezet: de spanning
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Het totale kleur signaal heeft de vorm:

~= E + E sin(2TIf ) + E sin(2TIf )
y u sc - v sc

Het teken tussen de tweede en derde term is gelijk aan dat van de burst

hetgeen iedere lijn wisselt. Een schematisch plaatje van het totale

signaal is te zien in fig. B.2.

De fase van de kleur sub-draaggolf wordt periodiek (na elk veld) 180

graden gedraaid, zodat fasefouten in twee aangrenzende lijnen tegenge

stelde kleurfouten introduceren. Het oog middelt kleuren zodat fase

fouten minder storend worden [43].

De bandbreedte van de chrominantie zijbanden bedraagt 570 kHz en 1300

kHz respectievelijk voor boven- en onderzijband.

De details van de veldsynchronisatie zijn te zien in fig. B.3.

..-----.;._..1.--+-,
,/' Ov

v

r
A A A A A A A A A A A A A A A

Second field First field

AA AAA A

/""'-+----:1J.-+-------.~
I

AA

v,

First field Second field

fig. B.3. De synchronisatie tussen het eerste en het tweede veld en het

tweede en het eerste veld voor PAL 142J.

V: de verticaal uitgezette spanning
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APPENDIX C:BEREKENING CONVOLUTIE M. B. V. HET FFT-ALGORITME

C.l. Inleiding

Voor de berekening van het basisbandstoorspectrum dient de convolutie

van het spectrum van het gewenste signaal met het spectrum van het on

gewenste signaal te worden berekend. De convolutie kan op directe en op

indirecte manier worden berekend. Bij de directe convolutie geldt in dit

geval, waarbij de spectra in discrete vorm in de computer aanwezig zijn:

N-l
y(k) = r x(l)h(k-l)

1=0

waarbij y(k) het resultaat van de convolutie van x(k) en h(k) is.

Berekening op deze manier eist N2 vermenigvuldigingen, hetgeen een maat

is voor de benodigde rekentijd.

De indirecte manier verloopt als voIgt: bereken van beide discrete spec

tra de Discrete Fourier Transform (DFT), vermenigvuldig de getransfor

meerde functies en voer on het resultaat de inverse Fouriertransformatie

uit. Voor de berekenign van de DFT wordt het "Fast Fourier Transform"

(FFT)-algoritme gebruikt. Bij gebruikmaking van FFT is de rekentijd

evenredig met N210gN. De grote winst in rekentijd voor grotere N moge

blijken uit tabel C.l. ("speed factor").

tabel C.1. Een vergelijking in rekentijd benodigd voor de berekening van

een convolutie op de directe en de FFT-methode voor een

GE 630 computer. Rekentijd in seconden [44] .

N Direct Method FFT Method Speed Factor

16 0.0008 0.003 0.27
32 0.003 0.007 0.43
64 0.012 O.OIS 0.8
128 0.047 0.033 1.4
256 0.19 0.073 2.6
512 0.76 0.16 4.7
1024 2.7 0.36 7.S

2048 11.0 0.78 14.1
4096 43.7 1.68 26.0
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C.2. DFT in relatie tot de continue Fouriertransformatie

Het verband tussen de continue en de discrete Fouriertransformatie komt

het best tot uiting in fig. C.l. We hebben hier te maken met een tijd

en een frequentiedomein. Fig. (a) geeft het continue tijdsignaal met de

bijbehorende continue Fouriertransformatie. Indien er met een digitale

computer gewerkt wordt hebben we te maken met een discreet tijdsignaal,

sample afstand T. Het signaal h(t) wordt dus a.h.w. vermenigvuldigd met

de samplefunctie ~ (t) (fig. (b)) en geeft h(t)~ (t) (fig. (c)). Indien
o 0

in het tijddomein een vermenigvuldiging plaatsvindt, vindt er in het

frequentiedomein een convolutie plaats. Convolueren van H(f) met de

Fouriertransformatie van ~ (t) maakt van de functie in het frequentie-
o

domein een periodieke functie met periode I/T (fig. (c)). Indien H(f)

niet voldoende begrensd is in frequentie t.o.v. de samplefrequentie I/T

ontstaat er in het frequentiedomein een overlapping in H(f)*~ (f). De
o

fout die zo ontstaat wordt "aliasing" genoemd.

Het is uiteraard onmogelijk om in een computer een in de tijd onbegrensde

functie op te nemen. Een deel van de informatie in h(t) wordt in feite

weggegooid waardoor er in het frequentiedomein een verstoring ("ripple")

ontstaat. In het tijddomein wordt vermenigvuldigd met een blokfunctie;

in het frequentiedomein vindt een convolutie met een sinc-functie plaats

(fig. (d)). Fig. (e) geeft het resultaat.

Indien de DFT wordt berekend is het resultaat een discrete functie. De

functie in het frequentiedomein (fig. (e)) moet dus nog vermenigvuldigd

worden met een samplefunctie (fig. (f)) met een sample-afstand I/TO. In

het tijddomein moet daarom nog een convolutie plaatsvinden hetgeen in

periodiciteit resulteert. Bij de DFT hebben we te maken met periodieke

functies, zowel in tijd als in frequentie (fig. (g)). In beide domeinen

heeft een periode N samples waarvoor geldt:

NT = T
0

I.v.m. periodici tei t geldt:

h(kT) = hI (rN+k)T]

Voor de DFT van h(kT) geldt:

n H(rN+n)
H(~) =

0 TO

k=O, 1,2 , •.. ,N-l

n=O,1 ,2, ... ,N-]
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fig. C.l. Relatie continue en discrete Fouriertransformatie [44].

De DFT is gedefinieerd als:

n
H(-) =

TO

N-l
r h(kT) exp( -j2TInk/N )

k=O

De discrete inverse Fouriertransformatie is gedefinieerd als:
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N-l
= ! r H(~) exp( j2nnk/N )

N n=O TO
k=0,1,2, •.• ,N-l

Tussen de discrete en de continue Fouriertransformatie zit de constante T

(zie fig. C.l. (b) en (c)). Voor een juiste schaling moet bij de heen

transformatie met T vermenigvuldigd worden en bij de terug-transformatie

met lIT.

C.3. Het FFT-algoritme [44]

Berekend moet worden:

X(n)

Stel

N-l
= r xO(k) exp( -j2nnk/N ) n=0,1,2, .•. ,N-I

k=O

. I ..nk ..nk mod N N- I . .nk
W=exp( -J2n N ) zodat w =w en X(n)= r xO(k) w

k=O

De matrix kan worden opgesplitst. Dit geeft, samen met een verwisseling

van de rijen X(n):

X(O) wO 0 0 0 wO 0 xO(O)

X(2) = W2 0 0 0 0 wO xo(I)

X(I) 0 0 WI 0 W2 0 xO(2)

x(3) 0 0 W3 0 0 W2 _xO(3)
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Stel:

xI (0) 0 wO 0 xO(O)

xI (l) 0 0 wO xo(I)
=

xI (2) 0 W2 0 xO(2)

xI (3) 0 0 ,l xO(3)

Bierin is elk element van ~I(k) te berekenen m.b.v. een complexe verme
2nigvuldiging en een optelling, bijvoorbeeld x

J
(2)=xO(0)+w xO(2)=

002xO(O)-W xO(2) omdat W =-w .

Voor !(n) is nu te schrijven:

X(O) x2 (0) wO 0 0 xI (0)

X(n) X(2) x2 (I) w2 0 0 X I (I)= = =
X(I) x2(2) 0 0 wI xI (2)

X(3) x2 (3) 0 0 w3
xI (3)

In totaal zijn er dus vier complexe vermenigvuldigingen en acht complexe

optellingen nodig.

In het geval van N=2Y samples wordt de NXN matrix opgesplitst in Y NXN

matrices. Bier zijn Ny/2 complexe vermenigvuldigingen en Ny complexe

optellingen nodig voor de berekening van de DFT, terwijl bij de directe

methode N2 complexe vermenigvuldigingen en N(N-I) complexe optellingen

nodig zijn.

!(n) kan uit !(n) gevonden worden door de binaire representatie van het

argument te spiegelen: dus X(OI) wordt X(IO).

Vaak wordt de berekeningsmethode voorgesteld m.b.v. een graaf (signal

flow graph). Fig. C.2. geeft hiervan een voorbeeld voor N=16. De bere

kening van !(n)=~(k) gebeurt in vier delen.

Bij de berekening van bijvoorbeeld ~I(k) zijn er steeds twee elementen

aan te wijzen welke uit het zelfde elementenpaar van ~(k) berekend

moeten worden. Deze elementen uit ~I(k) heten duale knooppunten (dual

nodes) (zie fig. C.2.). De duale knooppunten hebben een afstand N/2 l .

Bet elementenpaar dat voor de berekening van duale knooppunten is gebruikt

is niet meer nodig voor de rest van de berekening zodat bij software

implementatie van het algoritme hier een efficient geheugengebruik ge

realiseerd kan worden. De berekening van een set willekeurige duale

knooppunten kan worden uitgevoerd volgens:
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COMPUTATION ARRAYS
DATA 4

ARRAY ( /_ 1 /_ 2 I_ 3 /- 4 \

-Olkl -11k! -2(kl -3fk) -4fkl

'0(01 ---------~~"=--=-""---_::f'r::__.n.---~'"':":_.ni"-4,...'4 (01

fig. C.2. "Signal flow graph" van het FFT-algoritme [44].

Xl (k) = x l - l (k)

Ixl (k+N/2 ) = x
I
_

l
(k)

Omdat wP=_wp+N/ 2•

De waarde van p bij een bepaalde k en I wordt als voIgt bepaald:

(a) schrijf k in binaire vorm (y bits)

(b) schuif y-l bits naar rechts en vul links aan met nullen

(c) spiegel de bitreeks

De discrete terug-transformatie kan m.b.v. hetzelfde algoritme worden

uitgevoerd nl.:
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N-l * *
~ [r H (~ ) exp( -j2nnk/N )]

n=O 0

waarbij *= toegevoegd complex.

C.4. De "Burroughs"-routine

De DFT wordt berekend met de NAG-routine C06EAF [45]. Deze berekent:

z =
n

N-l
! r xkexp( -j2nkn/N )

IN k=O

Ter verkrijging van de DFT moet de uitkomst nog met TIN worden vermenig

vuldigd. Voor z kan geschreven worden:
n

z = a + jbn n n

De routine berekent aO tIm ~/2 en -bN/ 2+1 tIm -bN- 1. Dit is voldoende

omdat indien xk reeel is, an symmetrisch is rond ~/2 en bn antisymme

trisch is rond bN/ 2 [44,p 45].

De inverse operatie wordt berekend m.b.v. C06EBF welke berekent:

N-l
x = ! r zkexp( -j2nkn/N )

n IN k=O

met

z =k

Voor het vinden van de inverse DFT moet nog gedeeld worden door INT.

Omdat x reeel is heeft het geen zin om de toegevoegd complexe waarde
n

te nemen. De routine gaat uit van aO tIm ~/2 en bN/ 2+1 tIm bN- 1•

C.5. Convolutie

Bij de berekenign van de convolutie moet N zodanig gekozen worden dat

het resultaat ook binnen N samples past. Zie fig. C.3. Als de ene functie

P samples en de andere Q samples beslaat, moet voor N gelden:

N > P + Q - 1
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h(k)

,
2

k

.......................

(b)

k

fig. C.3. Convolutie van twee periodieke discrete functies [44].

Bovendien geldt i.v.m. het FFT-algoritme:

In de berekeningen wordt N=2048 gebruikt.
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APPENDIX D: QUADRATURE-~~LITUDE-MODULATION (QAM) 135]

De digitale stoorder welke in de toekomst een rol zal gaan spelen is een

140 Mbit/s 16-QAM signaal. De informatie is hierbij in zowel amplitude

als fase opgenomen, zodat in de literatuur ook weI gespreoken wordt over

"amplitude phase keying". Het blokschema van een QAM modulator is te

zien in fig. D.l. In het geval van een 140 Mbit/s bitstroom (fb=140 Mbit/s)

wordt deze omgezet naar twee binaire informatiestromen van 70 Mbit/s.

Een 2 naar 4 level converter gaat bij 16-QM1 aan een laagdoorlaatfilter

en de mixer vooraf. Op deze manier ontstaat een in-fase component en

een quadratuur-component welke worden samengevoegd. Het resulterende sig

naal kent 16 signaal-toestanden: zie fig. D.2. De spectrale efficientie

van het 16-QAM systeem bedraagt theoretisch maximaal 4 bit/s/Hz. Het BPF

heeft dan een bandbreedte van 35 MHz (Nyquist bandbreedte).

2-to-L
level

convert

Premod.
LPF

DSB-SC
AM-mod.

f b
-;- Data LO

fb /2
fb 1

2 1092 L

I
Q 2-to-L- Premod.

level LPF
convert

Phase
split

900

x }---.----'
DSB-SC
AM-mod

BPF

M = 16

fig. D.l. ~QAM modulator blokschema met M=16 [35].
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fig. D.2. 16-QAM signaal toestanddiagram [35].
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Ret QPSK-signaal, dat als vervanger voor het 16-QAM signaal is gebruikt,

heeft een toestanddiagram met slechts vier punten. Zie fig. D.3.

Ret blokschema van een QPSK modulator lijkt veel op dat van een QAM mo

dulator met het verschil dat de 2 naar 4 level converter ontbreekt.

t- --t ---1
I I I

I I
I I I

--i-----I------:---
I I I
, I I

\ I I
.- __1- _-~

I

fig. D.3. QPSK-signaal toestanddiagram.

Om het QPSK-signaal te kunnen zien als een worst-case benadering, moeten

de vier toestanden overeenkomen met de vier buitenste toestanden van het

16-QAM signaal.
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1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850

C********************************************************************
C PROGRAMMA INTERFERENCE (F66) VOOR BEREKENING BASISBANDSTORING
C NA FM-DEMODULATIE BIJ EEN QPSK-STOORDER
C PROGRAMMA VRAAGT: DRAAGGOLFFREQUENTIE GEWENSTE FM-SIGNAAL
C VERMOGEN FM-SIGNAAL
C DRAAGGOLFFREQUENTIE STOORDER
C VERMOGEN STOORDER J. Haagh
C********************************************************************

BLOCK GLOBALS
$INCLUDE "PLOTTER/FORTRAN/DECLARATION ON APPL"
$INCLUDE "NAGFLIB/FORTRAN/DECLARATION ON APPL"

END
$INCLUDE "PLOTTER/FORTRAN/ALLSUBS ON APPL"
$INCLUDE "NAGFLIB/C/FORTRAN/ALLSUBS ON APPL"
$INCLUDE "NAGFLIB/D/FORTRAN/ALLSUBS ON APPL"

COMMON/ARSIZE/N,M
COMMON/STSIZE/DELTA
INTEGER N,M
REAL SPECl(4096),SPEC2(4096),CONV(4096),DELTA,Fl,F2,

* POWERI ,POWER2 ,HRHAAL,
* SNUNW,SNW

C*****M IS HET AANTAL PUNTEN; N=M/2
C*****DELTA IS DE STAPGROOTTE
C*****Fl IS DE CARRIER FREQUENTIE VAN HET DIG ITALE SIGNAAL
C*****F2 IS DE CARRIER FREQUENTIE VAN HET ANALOGE SIGNAAL
e*****POWER2 IS HET VERMOGEN VAN DE COMPLEXE OMHULLENDE ANALOOG SIGN
III WRITE(6,999)
999 FORMAT(1Hl)

DELTA=40000.
M=2048
N=M/2
CALL VULSPl(SPECl,Fl,POWERl)

C*****SPECI IS SPECTRUM COMPLEXE OMHULLENDE VAN DE STOORDER
CALL DISPER(SPECl)
CALL VULSP2(SPEC2,F2,POWER2)

C*****SPEC2 IS HET SPECTRUM VAN DE COMPLEXE OMHULLENDE GEWENSTE SIGN.
CALL BNDFLT(SPECl,Fl,F2)
CALL MIRROR(SPECl)
CALL CONVOL(SPECl,SPEC2,CONV)
CALL SLABDA(CONV,Fl,F2,POWER2)
CALL DRAW(CONV,Fl,F2,POWERl,POWER2)
WRITE(6,999)

222 WRITE(6,998)
998 FORMAT(lH+, "Programma herhalen (J/N) ?", /)

READ(5,555) HRHAAL
555 FORMAT(Al)

IF (HRHAAL. EQ." J") GOTO 111
IF( HRHAAL. NE. "N") GOTO 222
STOP
END

C
C===============================================================
C SUBROUTINES
C===============================================================
C

C------------------------------------------------------------------
SUBROUTINE CONVOL(SPECl,SPEC2,CONV)

C*****BEREKEND DE CONVOLUTIE VAN DE SPECTRA SPECI EN SPEC2
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3900 C*****DE UITKOMST KOMT IN CONY
3950 C*****MAAKT GEBRUIK VAN DE ROUTINES FFA EN FFS
4000 COMMON/ARSIZE/N,M
4050 INTEGER N,M
4100 REAL SPEC1(M),SPEC2(M),CONV(M)
4150 COMPLEX C1(0:2048),C2(0:2048),C3(0:2048)
4200 CALL FFA(SPEC1,C1)
4250 CALL FFA(SPEC2,C2)
4300 DO 10 I=O,N
4350 10 C3(I)=C1(I)*C2(I)
4400 CALL FFS(C3,CONV)
4450 RETURN
4500 END
4550 C---------------------------------------------------------------
4600 C
4650 C
4700 C---------------------------------------------------------------
4750 SUBROUTINE FFA(SPEC,C)
4800 C*****BEREKEND DE DISCRETE FOURIER TRANSFORM VAN SPEC M.B.V. HET
4850 C*****FFT ALGORITME; DE UITKOMST KOMT IN C
4900 C*****MAAKT GEBRUIK VAN DE NAG-ROUTINE C06EAF.
4950 COMMON/ARSIZE/N,M
5000 COMMON/STSIZE/DELTA
5050 INTEGER N,M,IFAIL
5100 REAL SPEC(M),D(4096),DELTA
5150 COMPLEX C(O:N)
5200 DO 10 I=l,N
5250 D(I)=SPEC(N+I)*SQRT(FLOAT(M»*DELTA
5300 10 D(N+I)=SPEC(I)*SQRT(FLOAT(M»*DELTA
5350 CALL C06EAF(D,M,IFAIL)
5400 C(O)=CMPLX(D(l),O)
5450 C(N)=CMPLX(D(N+1) ,0)
5500 DO 20 1= 1 ,N-1
5550 20 C(I)=CMPLX(D(I+1),D(M-I+1»
5600 RETURN
5650 END
5700 C---------------------------------------------------------------
5750 C
5800 C
5850 C---------------------------------------------------------------
5900 SUBROUTINE FFS(C,CONV)
5950 C*****BEREKEND DE INVERSE DISCRETE FOURIER TRANSFORM VAN C ~1.B.V.

6000 C*****HET FFT ALGORITME; DE UITKOMST KOMT IN CONV.
6050 C*****MAAKT GFBRUIK VAN DE NAG-ROUTINE C06EBF.
6100 COMMON/ARSIZE/N,M
6150 COMMON/STSIZE/DELTA
6200 INTEGER N,M,IFAIL
6250 COMPLEX C(O:N)
6300 REAL CONV(M),D(4096) ,DELTA
6350 DO 10 I=1,N+1
6400 10 D(I)=REAL(C(I-1»/(SQRT(FLOAT(M»*DELTA)
6450 DO 20 I=N+2,M
6500 20 D(I)=-AIMAG(C(M-I+1»/(SQRT(FLOAT(M»*DELTA)
6550 CALL C06EBF(D,M,IFAIL)
6600 DO 30 1= 1, N
6650 CONV(N+I)=D(I)
6700 30 CONV(I)=D(N+I)
6750 RETURN
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6800 END
6850 C---------------------------------------------------------------
6900 C
6950 C
7000 C---------------------------------------------------------------
7050 SUBROUTINE VULSP1(SPEC1,F1,POWER1)
7100 C*****VULT HET ARRAY SPEC1 MET SPECTRUM VAN QPSK
7150 C*****F1 EN SPEC1 WORDEN TIJDENS HET RUNNEN VIA HET SCHERM GEVRAAGD
7200 COMMON/ARSIZE/N,M
7250 COMMON/STSIZE/DELTA
7300 COMMON/C/PIE,TS
7350 INTEGER N,M,MIDDEN,GRENS,IFAIL
7400 REAL SPEC1(M),F1,DELTA,HF(4096),SQPSK(4096),
7450 * POWER1,PIE,TS,X(4096),ANS
7500 WRITE(6,999)
7550 999 FORMAT(llt+, "Carrier frequentie van het digitale signaal?", /)
7600 READ(5,/) F1
7650 WRITE(6,998) F1
7700 998 FORMAT(llt+,"Dus F1= ",E13.6,/)
7750 C*****F1 IS DE CARRIER FREQUENT IE VAN HET QPSK SIGNAAL
7800 WRITE(6,997)
7850 997 FORMAT(IH ,"Vermogen van de complexe omhullende van",
7900 * " het digitale signaal?",f)
7950 READ(5,/) POWER1
8000 WRITE(6,996) POWER1
8050 996 FORHAT(llt+,"Dus POWERI= ",E13.6,/)
8100 C*****POWER1 IS HET VERMOGEN VAN DE COMPLEXE OMHULLENDE
8150 MIDDEN=N+1
8200 PIE=ARCOS(-l.)
8250 TS=1./35000000.
8300 GRENS=IFIX(20000000./DELTA)
8350 HF(MIDDEN)=l.
8400 SQPSK(MIDDEN)=l.
8450 DO 10 I=-GRENS,GRENS
8500 IF(I.NE.O) HF(MIDDEN+I)=FILTER(I*PELTA)
8550 C*****HF IS DE VERMOGENSOVERDRACHT VAN HET COS ROLL-OFF FILTER
8600 IF(I.NE.O) SQPSK(MIDDEN+I)=«SIN(PIE*I*DELTA*TS»/
8650 $ (PIE*I*DELTA*TS»**2
8700 C*****SQPSK IS DE PSD VAN HET ONGEFILTERDE QPSK SIGNAAL
8750 SPEC1(MIDDEN+I)=HF(MIDDEN+I)*SQPSK(MIDDEN+I)
8800 C*****SPEC1 IS DE PSD NA FILTERING
8850 10 CONTINUE
8900 DO 20 1= I,M
8950 20 X(I)=FLOAT(I-(N+1»*DELTA
9000 CALL D01GAF(X,SPEC1,M,ANS,ER,IFAIL)
9050 DO 30 I=l,M
9100 30 SPEC1(I)=SPEC1(I)*POWER1/ANS
9150 RETURN
9200 END
9250 C---------------------------------------------------------------
9300 C
9350 C
9400 C---------------------------------------------------------------
9450 REAL FUNCTION FILTER(F)
9500 C*****DEZE FUNKTIE BEHOORT BIJ SUBROUTINE VULSPECI
9550 C*****HIJ BEREKENT DE VERMOGENSOVERDRACHT VAN HET COS ROLL-OFF
9600 C*****FILTER VOOR DE FREQUENTIE F
9650 COMMON/C/PIE,TS
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9700
9750
9800
9850
9900
9950

10000
10050
10100
10150
10200
10250
10300
10350
10400
10450
10500
10550
10600
10650
10700
10750
10800
10850
10900
10950
11000
11050
11100
11150
11200
11250
11300
11350
11400
11450
11500
11550
11600
11650
11700
11750
11800
11850
11900
11950
12000
12050
12100
12150
12200
12250
12300
12350
12400
12450
12500
12550

REAL PIE.TS.F.ALPHA
ALPHA=.I428571
IF(ABS(F)-(I.-ALPHA)/(2.*TS»IO.I0.20

10 FILTER=«PIE*F*TS)/SIN(PIE*F*TS»**2
GOTO 50

20 IF(ABS(F)-(1.+ALPHA)/(2.*TS»30.30.40
30 FILTER=«(PIE*F*TS)/SIN(PIE*F*TS»**2)*

$ «COS(TS/(4.*ALPHA)*(2*PIE*ABS(F)-PIE*(1.-ALPHA)/TS»)
$ **4)

GOTO 50
40 FILTER=O.
50 CONTINUE

RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
C
C

C---------------------------------------------------------------
SUBROUTINE VULSP2(SPEC2.F2.POWER2)

C*****VULT HET ARRAY SPEC2 MET SPECTRUM VAN COMPLEXE OMHUL.FM/TV
C*****F2 EN SPEC2 WORDEN TIJDENS HET RUNNEN VIA HET SCHERM GEVRAAGD

COMMON/CONST/DL.BL.DCH.BCH.PIE.FS
COMMON/ARSIZE/N.M
COMMON/STSIZE/DELTA
INTEGER N.M.MIDDEN
REAL DL.BL.DCH.BCH.PIE.FS.DELTA.SPEC2(M).F2.POWER2.

* X(4096).ANS
WRITE(6.999)

999 FORMAT(IH .IICarrier frequentie van het FM/TV-signaal?lI. /)
READ(5.!) F2
WRITE(6.998) F2

998 FORMAT(Iltt."Dus F2= ".EI3.6.!)
C*****F2 IS DE CARRIER FREQUENTIE VAN FM/TV SIGNAAL

WRITE( 6.997)
997 FORMAT(I H ."Vermogen van de complexe omhullende van II •

* II het FM/TV-signaal? ". /)
READ(5.!) POWER2
WRITE(6.996) POWER2

996 FORMAT(IH+."Dus POWER2= ".EI3.6.!)
e*****POWER2 IS HET VERMOGEN VAN DE COMPLEXE OMHULLENDE

MIDDEN=N+l
DL=36.7EI2
BL=17500.
DCH=8.4EI2
BCH=20000.
PIE=ARCOS( -1. )
FS=44336I8.75
DO 10 I=-IFIX(I8000000./DELTA).IFIX(I8000000./DELTA)

10 SPEC2(MIDDEN+I)=SVID(I*DELTA)
DO 20 I=l.M

20 X(I)=FLOAT(I-(N+I»*DELTA
CALL DOIGAF(X.SPEC2.M.ANS.ER.IFAIL)
DO 30 I=I.M

30 SPEC2(I)=SPEC2(I)*I.0/ANS
e*****VERMOGEN GENORMEERD OP 1.

RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
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12600
12650
12700
12750
12800
12850
12900
12950
13000
13050
13100
13150
13200
13250
13300
13350
13400
13450
13500
13550
13600
13650
13700
13750
13800
13850
13900
13950
14000
14050
14100
14150
14200
14250
14300
14350
14400
14450
14500
14550
14600
14650
14700
14750
14800
14850
14900
14950
15000
15050
15100
15150
15200
15250
15300
15350
15400
15450

C
C

C---------------------------------------------------------------
REAL FUNCTION SVID(F)

C*****BEREKENT HET FM-TV SPECTRUM T.B.V. DE SUBROUTINE VULSPEC2
COMMON/CONST/DL,BL,DCH,BCH,PIE,FS
REAL DL,BL,DCH,BCH,PIE,FS,F,ML,MCH
ML=SQRT(DL/BL**2)
MCH=SQRT(DCH/(BCH**2+FS**2»
SVID=EXP(-MCH**2)/SQRT(2.*PIE*DL)*(EXP(-F**2/(2.*DL»+

$ MCH**2/2.*(EXP(-(F-FS)**2/(2.*DL»+
$ EXP(-(F+FS)**2/(2.*DL»»

RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
C
C

C---------------------------------------------------------------
SU~ROUTINE DISPER(SPECl)

C*****DEZE SUBROUTINE BRENGT BIJ HET SPECTRUM VAN DE STOORDER
C*****ENERGIE-DISPERSIE IN REKENING (CONVOLUEREN MET BLOK).
C*****MAAKT GERBRUIK VAN DE SUBROUTINE CONVOL

COMMON/ARSIZE/N,M
COMMON/STSIZE/DELTA
INTEGER N,M,MIDDEN,GRENS
REAL DELTA,SPECl(M),D(4096)
MIDDEN=N+l
DO 10 I=l,M

10 D(I)=O.
C*****ARRAY D VULLEN MET BLOK (VAN -IMHz TOT +IMHz)

GRENS=IFIX(1000000./DELTA)
DO 20 I=-GRENS,GRENS

20 D(MIDDEN+I)=.5E-6
D(MIDDEN-GRENS)=.25E-6
D(MIDDEN+GRENS)=.25E-6
CALL CONVOL(SPECl,D,SPECl)
RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
C
C

C---------------------------------------------------------------
SUBROUTINE MIRROR(CONV)

C*****DEZE SUBROUTINE SPIEGELT HET ARRAY CONV ROND HET MIDDEN
C*****CONV(MIDDEN+l) WORDT DUS CONV(MIDDEN-l), CONV(I) VERLOREN
C*****WORDT GERRUIKT DOOR SLABDA

COMMON/ARSIZE/N,M
INTEGER N,M,MIDDEN
REAL CONV(M),HULP(4096)
MIDDEN=N+l
HULP(I)=CONV(M)
DO 10 I=2,M

10 HULP(I)=CONV(2*MIDDEN-I)
DO 20 1= I,M

20 CONV(I)=HULP(I)
RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
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15500
15550
15600
15650
15700
15750
15800
15850
15900
15950
16000
16050
16100
16150
16200
16250
16300
16350
16400
16450
16500
16550
16600
16650
16700
16750
16800
16850
16900
16950
17000
17050
17100
17150
17200
17250
17300
17350
17400
17450
17500
17550
17600
17650
17700
17750
17800
17850
17900
17950
18000
18050
18100
18150
18200
18250
18300
18350

C
C

C---------------------------------------------------------------
SUBROUTINE SLABDA(CONV,Fl,F2,POWER2)

C*****DEZE SUBROUTINE BEREKENT S labda=I/4a2(conv(f-displ)+
C***** conv(-f-displ»

COMMON/ARSIZE/N,M
COMMON/STSIZE/DELTA
INTEGER N,M,DISPL
REAL CONV(M),Fl,F2,POWER2,DELTA
REAL HULP(4096)
DO 5 I-I,M

5 HULP(I)-O.
IF(FI-F2) 10,30,30

10 DISPL=IFIX«F2-Fl)/DELTA)
IF(DISPL.GE.M) WRITE(6,999)

999 FORMAT(lltt,"De displacement is te groot!!!")
DO 20 I=I,M-DISPL

20 HULP(I)=CONV(I+DISPL)
GOTO 50

30 DISPL=IFIX«FI-F2)/DELTA)
IF(DISPL.GE.M) WRITE(6,999)
DO 40 I=DISPL+l,M

40 HULP(I)=CONV(I-DISPL)
50 DO 60 I=I,M
60 CONV(I)=HULP(I)

CALL MIRROR(CONV)
DO 70 I=I,M

70 CONV(I)=(CONV(I)+HULP(I»/(4.*POWER2)
RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
C
C

C---------------------------------------------------------------
SUBROUTINE DRAW(CONV,Fl,F2,POWERl,POWER2)

C*****PLOT HET RESULTAAT VAN DE CONVOLUTIE
C*****TEKENT TEVENS DE PSD VAN RET GEWENSTE BASISBANDSIGNAAL,
C*****DE STORING,DE RUIS EN RET TOTAAL

COMMON/ARSIZE/N,M
COMMON/STSIZE/DELTA
COMMON/CONST/DL,BL,DCH,BCH,PIE,FS
INTEGER N,M,GRENS
REAL CONV(M),XAS(4096),DELTA,FREQ(4096),

* STOOR(4096),WANTED(4096),TOTAAL(4096),NOISE(4096),
* Fl,F2,POWERl,POWER2,
* DL,BL,DCH,BCH,PIE,FS,
* SNUNW,SNW,SIUNW,SIW,
* KBOLTZ,TONTV,REFER

DO 10 I=I,M
FREQ(I)=(FLOAT(I-(N+l»)*DELTA

10 XAS(I)=FREQ(I)/1000000.
C*****X-AS IN MEGAHERTZ

GRENS=N+l+IFIX(5000000./DELTA)
C
C

CALL NEWOBJ(TEKl)
CALL COTEXT(TEKl,20,2,0,0.25,0,"MHz")
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18400
18450
18500
18550
18600
18650
18700
18750
18800
18850
18900
18950
19000
19050
19100
19150
19200
19250
19300
19350
19400
19450
19500
19550
19600
19650
19700
19750
19800
19850
19900
19950
20000
20050
20100
20150
20200
20250
20300
20350
20400
20450
20500
20550
20600
20650
20700
20750
20800
20850
20900
20950
21000
21050
21100
21150
21200
21250

CALL COTEXT(TEK1,3,1,0,0.3,4,
* "PSD basisbandstoring na fasedetector")

CALL COTEXT(TEK1,2,9,90,0.25,0,"W/Hz")
CALL POLYDZ(90,2,1,23,14,1,M,XAS,CONV,90,-45,45,10,

* O.,MAX(CONV,M),.FALSE.,.FALSE.)
C

DO 20 I=N+I-IFIX(5000000./DELTA),GRENS
20 STOOR(I)=CONV(I)*(FREQ(I)/9.5E6)**2

C
CALL COTEXT(TEK1,12,15,0,0.25,0,"MHz")
CALL COTEXT(TEK1,3,14,0,O.3,5,

* "PSD na FM-demomulatie (verm. met (f/fdev)**2)")
CALL COTEXT(TEK1,2,22,90,0.25,0,"W/Hz")
CALL POLYDZ(90,2,14,15,27,N+l,GRENS,XAS,STOOR,20,0,5,10,

* O.,MAX(STOOR,GRENS),.FALSE.,.FALSE.)
CALL DRAWOB(90,TEKl,0,0,23,27)
CALL DISPOB(TEK1)
CALL SKIPP(90)

C
c.•.••.•..•...•...•..•.•...•...•....•••...•.•..••..••...............
C EERST WORDEN HET RUIS-, HET GEWENSTE SIGNAAL- EN HET TOTALE
C SPECTRUM BEPAALD, DAN DE SIGNAAL STOOR EN SIGNAAL RUIS VER-
C HOUDINGEN. TOT SLOT WORDT ALLES OMGEZET IN dB'S EN GEPLOT.
c.••••..•••..•...••••...•..•..•.•.•..••.••...••••.......•....•....•.
C

KBOLTZ=1.37E-23
TONTV=355
DO 30 I=N+I-IFIX(5000000./DELTA),GRENS

NOISE(I)=«FREQ(I)/9.5E6)**2)*KBOLTZ*TONTV/POWER2
WANTED(I)=P(FREQ(I»/90.25E12

30 TOTAAL(I)=WANTED(I)+STOOR(I)+NOISE(I)
C

CALL SNCOMP(STOOR,SIUNW,SIW)
CALL SNCOMP(NOISE,SNUNW,SNW)
WRITE(6,/) SIUNW,SIW,SNUNW,SNW

C
C*****OMZETTEN NAAR dB'S T.O.V. WANTED(F=O) VOOR POSITIEVE F
C

REFER=lO.*ALOGIO(WANTED(N+l»
C

DO 120 I=N+l,GRENS
IF(STOOR(I).GT.O.) GOTO 40
STOOR(I) =-100.
GOTO 50

40 STOOR(I)=lO.*ALOGIO(STOOR(I»-REFER
IF(STOOR(I).LT.-IOO.) STOOR(I)=-lOO.

C
50 IF(NOISE(I).GT.O.) GOTO 60

NOISE( 1)=-100.
GOTO 70

60 NOISE(I)=lO.*ALOGIO(NOISE(I»-REFER
IF(NOISE(I).LT.-IOO) NOISE(I)=-lOO.

C
70 IF(WANTED(I).GT.O.) GOTO 80

WANTED(I)=-lOO.
GOTO 90

80 WANTED(I)=lO.*ALOGIO(WANTED(I»-REFER
IF(WANTED(I).LT.-IOO.) WANTED(I)=-lOO.



21300

- 117 -

INTERFERENCE 85/08/07 -8'

21300
21350
21400
21450
21500
21550
21600
21650
21700
21750
21800
21850
21900
21950
22000
22050
22100
22150
22200
22250
22300
22350
22400
22450
22500
22550
22600
22650
22700
22750
22800
22850
22900
22950
23000
23050
23100
23150
23200
23250
23300
23350
23400
23450
23500
23550
23600
23650
23700
23750
23800
23850
23900
23950
24000
24050
24100
24150

C
90 IF(TOTAAL(I).GT.O.) GOTO 100

TOTAAL( 1)=-100.
GOTO 110

100 TOTAAL(I)=10.*ALOGI0(TOTAAL(I»-REFER
IF(TOTAAL(I).LT.-I00.) TOTAAL(I)=-100.

C
110 CONTINUE
120 CONTINUE

C
C

CALL NEWOBJ(TEK2)
CALL COTEXT(TEK2,11,2,0,0.25,0,"MHz")
CALL COTEXT(TEK2,3,1,0,0.3,5,

* "PSD storing, gewenste sign. en ruis (dB)")
CALL COTEXT(TEK2,2,9,90,0.25,0,"dB")

C
CALL POLYDZ(90,1,1,14,14,N+l,GRENS,XAS,STOOR,20,0,5,10,

* -100.,0.,.FALSE.,.FALSE.)
CALL.POLYDZ(90,1,1,14,14,N+l,GRENS,XAS,NOISE,20,0,5,lO,

* -IOO.,O.,.FALSE.,.FALSE.)
CALL POLYDZ(90,1,1,14,14,N+l,GRENS,XAS,WANTED,20,0,5,10,

* -100.,0.,.FALSE.,.FALSE.)
CALL POLYDZ(90,1,1,14,14,N+l,GRENS,XAS,TOTAAL,20,0,5,10,

* -IOO.,O.,.FALSE.,.FALSE.)
C
C*****TOELICHTING
C

CALL COTEXT(TEK2,0,24,0,0.4,5,"GEGEVENS:")
CALL COTEXT(TEK2,0.5,23,0,0.25,5,

* "Afstand carriers (F dig - F anal):")
CALL COTEXT(TEK2,0.5,22,0,0.25,5,

* "Vermogen complexe omhullende TV-signaal:")
CALL COTEXT(TEK2,0.5,21,0,0.25,5,

* "Vermogen complexe omhullende DIG-signaal:")
CALL CONNUM(TEK2,11.5,23,0,0.25,5,"El1.4",DBLE(FI-F2»
CALL CONNUM(TEK2,11.5,22,0,0.25,5,"Ell.4",DBLE(POWER2»
CALL CONNUM(TEK2,11.5,21,0,0.25,5,"Ell.4",DBLE(POWERl»
CALL COTEXT(TEK2,0.5,16,0,0.25,5,

* "36 MHz bandfilter voor demodulator")
CALL COTEXT(TEK2,0.5,15,0,0.25,5,

* "Inclusief effekt van energie dispersie op stoorsignaal")
CALL DRAWOB(90,TEK2,0,0,20,25)
CALL DISPOB(TEK2)
CALL SKIPP(90)

C
RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
C
C
C

C---------------------------------------------------------------
REAL FUNCTION MAX(HULP,GRENS)

C*****FUNCTIE BIJ SUBROUTINE DRAW; BEPAALT MAXIMUM VAN ARRAY HULP
INTEGER GRENS
REAL HULP(GRENS)
MAX=HULP( 1)
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10

20

C
C*****HET SPECTRUM SPECI MOET AFHANKELIJK VAN HET TEKEN VAN
C*****VAN FI-F2 VERMENIGVULDIGD WORDEN MET EEN NAAR RECHTS
C*****OF NAAR LINKS VERSCHOVEN BANDFILTERFUNKTIE.
C

10
C
C*****HET INVOEREN VAN HET BANDFILTER

DO 20 I=-IFIX(18000000./DELTA),IFIX(18000000./DELTA)
BANDF(MIDDEN+I)=I.

BANDF(MIDDEN-IFIX(18000000./DELTA»=.5
BANDF(MIDDEN+IFIX(18000000./DELTA»=.5

IF(FI-F2) 30,50,50
30 DISPL=IFIX«F2-Fl)/DELTA)

IF(DISPL.GE.M) WRITE(6,999)
999 FORMAT(IH+,"De displacement is te groot!")

DO 40 I=DISPL+l,M
40 HULP(I)=BANDF(I-DISPL)

GOTO 70
50 DISPL=IFIX«FI-F2)/DELTA)

IF(DISPL.GE.M) WRITE(6,999)
DO 60 I=I,M-DISPL

60 HULP(I)=BANDF(I+DISPL)
70 DO 80 1= 1,M
80 SPECl(I)=SPECl(I)*HULP(I)

RETURN
END

DO 10 I=2,GRENS
IF(HULP(I).GT.MAX) MAX=HULP(I)

RETURN
END

C---------------------------------------------------------------
C
C

C---------------------------------------------------------------
REAL FUNCTION P(F)

C*****BEREKENT HET GEWENSTE BASISBANDSIGNAAL
COMMON/CONST/DL,BL,DCH,BCH,PIE,FS
REAL DL,BL,DCH,BCH,PIE,FS,F
P=DL/(PIE*BL)*I./(I.+(F/BL)**2)+

$ DCH/(2*PIE*BCH)*(I./(I.+«F-FS)/BCH)**2)+
$ 1./(I.+«F+FS)/BCH)**2»

RETURN
END

C----------------------------------------------------------------
C
C

C----------------------------------------------------------------
SUBROUTINE BNDFLT(SPECl,Fl,F2)

C*****DEZE SUBROUTINE HAALT HET SPECTRUM VAN HET ONGEWENSTE
C*****SIGNAAL DOOR HET BANDFILTER NET VOOR DE DEMODULATOR

COMMON/ARSIZE/N,M
COMMON/STSIZE/DELTA
INTEGER N,M,MIDDEN,DISPL
REAL SPECl(M),Fl,F2,DELTA,HULP(4096),BANDF(4096)
MIDDEN=N+l
DO 10 I=I,M

BANDF( 0=0.
HULP( 0=0.

24200
24250
24300
24350
24400
24450
24500
24550
24600
24650
24700
24750
24800
24850
24900
24950
25000
25050
25100
25150
25200
25250
25300
25350
25400
25450
25500
25550
25600
25650
25700
25750
25800
25850
25900
25950
26000
26050
26100
26150
26200
26250
26300
26350
26400
26450
26500
26550
26600
26650
26700
26750
26800
26850
26900
26950
27000
27050
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27100
27150
27200
27250
27300
27350
27400
27450
27500
27550
27600
27650
27700
27750
27800
27850
27900
27950
28000
28050
28100
28150
28200
28250
28300
28350
28400
28450
28500
28550
28600
28650
28700
28750
28800
28850
28900
28950
29000
29050
29100
29150
29200

C---------------------------------------------------------------
C
C

C---------------------------------------------------------------
SUBROUTINE SNCOMP(CtSXUNWtSXW)

O*****DEZE SUBROUTINE BEREKENT M.B.V. RET SPECTRUM C DE SIGNAAL
O*****STOOR EN SIGNAAL RUIS VERHOUDING (GEWOGEN EN ONGEWOGEN).
O*****DEZE ROUTINE MAAKT GEBRUIK VAN DE NAG-ROUTINE DOIGAF
O*****T.B.V. DE INTEGRATIE.
O*****WORDT AANGEROEPEN DOOR DE ROUTINE DRAW

COMMON/ARSIZE/NtM
COMMON/STSIZE/DELTA
INTEGER NtMtMIDDENtGRENStIFAIL
REAL HULP(4096)tX(4096)tANStC(M)tDELTAtSXUNWtSXW
MIDDEN=N+l
GRENS=IFIX(5000000./DELTA)
DO 10 I=-GRENStGRENS

HULP(I+GRENS+l)=C(MIDDEN+I)
10 X(I+GRENS+l)=FLOAT(I)*DELTA

IFAIL=O
CALL DOIGAF(XtHULPt2*GRENS+ltANStERtIFAIL)
SXUNW=10.*ALOGI0(4*0.49/ANS)
DO 20 1= 1t 2* GRENS+ 1

20 HULP(I)=HULP(I)*WEEG(X(I»
IFAIL=O
CALL DOIGAF(XtHULPt2*GRENS+ltANStERtIFAIL)
SXW=10.*ALOGI0(4*0.49/ANS)
RETURN
END

C----------------------------------------------------------------
C
C

C----------------------------------------------------------------
REAL FUNCTION WEEG(F)

O*****DEZE FUNCTIE BEHOORT BIJ DE SUBROUTINE SNCOMP EN BEREKENT
O*****BIJ EEN FREQUENTIE DE WEEGFAKTOR

REAL FAtF
FA=0.482E6
WEEG=I./(I.+(F/FA)**2)
RETURN
END

C----------------------------------------------------------------
C
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