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0.0 Samenvatting.

Tijdzijlussen ontstaan o.a. bij kompressie van blokvormige.

frek.entiegemoduleerde signalen. Wegen op de frekwentie

as resulteert in een onderdrukking van de tijdzijlussen.

Een gevolg van deze onderdrukking is een ongewenste ver

liar.cling van de h09fdlus van het uitgangssignaal en een

verslechtering van de signaal-ruisverbouding.

De onderdrukkin~ is een optimalieeringsprobleem. Ret

principe van de etationaire faze maakt het mogelijk de pa

rameters van de modulatiefunktie en het weegfilter te op

timaliseren aan de hand van de eisen. die aan het uitgangs

signaal geeteld zijn.
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0.1 Ontwikkeling van de pulskompressie radarsystemen.

Dft stormachtige ontwikkelingen in de bewapeningswedloop e~ de ruim

te.a&r'; hebben de begrenzingen van het toepassingsgebied van de radar-
, .

systemen verruimd. De waarnemingsafstanden werden groter, het scheidend

vermogen mo.st gelijk bl~ven zo niet verbeterd worden en de te meten snel

heden van d. radarobjekten werd steeds groter. Het woord RADAR, .en af

kortins van de Engelse uitdrukking: RAdio Detection And Ranging, geeft

het oorspronkelijke gebruiksdoel van een radarsysteem aan. Radar werd teen

gebruikt voor de opspo:ing en plaatsbepaling van vijandel~ke, strategische

objekten.

Al spoedig werd de snelheid van de vliegtuigen groter. Dit betekende

dat de detektieafstand ook groter moest worden om t~dig tegenmaatregelen

te kunnen treffen. De afstandsbepaling van voorwerpen op een groter at

stand vere1ste een groter uitgezonden vermogen, evenredig met de vierde

mecht van de afstand, immers het ontvangen Po en uitgezonden vermogen Pz
hangen samen volgens de radarvergelijking [1]:

P = Po z
(0.1 )

waar:i,.n (J = radardoorsnede; 'g = an tenne (richtwerkings) winst; A = golfleng

te zendeignaal en R = afstand.

Het piekvermogen van de zenders, P . k' was echter begrensd, vandaar
p~e

dat men in eerete instantie zenders met een groter piekvermogen is gaan

ontwikkelen. Al spoedig bleek echter, dat de begrenzing niet aIleen door

de zendbu1s veroorzaakt werd, maar ook door de komponenten. Het zendver

mogen werd nu opgevoerd door.het gemiddeld. vermogen te vergroten.

Het gemiddelde vermogen van een blokvormige puIs is:

P = P 'x T x fgem piek p.h. (0.2)

waarin T = duur van uitgezonden puIs en f h = de pulshe~halingsfrekwen-p. •
tie. De pulsherhalingsfrekwentie wordt bepaald door de maximale detektie-

afstand; de gereflekteerde puIs moet z~n ontvangen door de antenne, voor

dat de volgende puIs weer wordt ui tgezonden. De t~d tu.ssen zenden en ont

vangen bedraagt

. t =,~. (0.3)
. 0 C'

c = lich~snelheid

De afstand op
)

t =z

doe t~das

1
f p.h.

tussan twee zendpulsen is

(0.4)
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Er is reeds gesteld dat voldaan moet worden aan:

t < to z of (0 • .5)

De enlge parameter die overbleef om het gemiddelde vermogen, Pgem ,

op te voeren .&ade pulsduur T. Het opvoeren van het gemiddelde vermogen

heert tot resultaat dat de eignaal-ruis vermogeneverhouding en 4aarmee

ook de 4etektle kapaciteit wordt verbeterd. Aan de ingang van de ont- .

vanger hangt de S~-verhoud1ng ale volgt samen met de pulsduur:

• T
p
- i;iekCI •s

if .=
N R4

o

waarin N = gemiddeld ruisvermogen per eenheid van bandbreedte.o

Vergroting van de pulsduur T geeft een vergroting van de detektieaf

etand en .en verbetering van de S/N.-~erhouding, echter vergroting van T

heeft ook een verelechtering van het scheidend vermogen van de,radar

tot gevolg. Het scheidend vermogen wordt gek~rakteriseerd door de verge

lijking

'CtaR = T

Dit betekent fyeisch, dat het gereflekteerde signaal van een voorwerp

op afstand R + ta R de rtHlektie van een voorwerp op R, aan de ingang van

de ontvanger. niet mag overlappen, minimaal dus T sec. later moet arri

veren (zie fig. 0.1).

~~
0 1 2 ( ~ t 6R) .2~ ~ T-..".,-____0 2 C C

~
TcAR ~

0 ITI---m
2

-T 0 IR 2(~+AR)
C i. •c

fig. 0.1

Hat .chei4." vermogen vermindert bij vergroting van T. .

Et bestonden dustwee tegenstrijdige eisen voor de pulsduur T van het

uitge~onden signaal. DQor verbetering van de·detektieafstand en de SiN

v~rho~ding werd een.versleohtering van het scheidend vermogen bewerkstel

ligd en vi~e versa. Het principe van de pulskompress~e werd in 1940 gepa

tenteerd •.



Het principe van de pulskompressie geeft een systeem aan, dat de

mogelijkheden biedt de tijdsduur T van het zendsignaal te vergroten, ter

wijl de t~deduur van het ontvangen signaal T verkort wordt tot ~(~ « T).

De detekt1earstand en de signaal-ruis verhouding worden nu verbeterd,

terw~l door de verkorting van het ontvangen signaal ook het scheidend

vermogen groter wordt.

0.2. Het pulskompressie principe.

Een radarzender ~endt pulsen uit met een tijdsduur T en een pUIs.

herhal1ngstrekwentie r h • 'Een puIs met een rechthoekige omhullendep. •
h.e~t ••n ma~imale energieinhoud.

De grondbeginselen van de Fourier-transformatie r~],

flO

f j21tft
ret) = F(r) e d.f

-
aD

en F(f)= Jf(t)

-00

-j2aft
e dt (0.2.1)

leren, dat het spektrum van een blokvormige, even, tijdfunktie 'pT(t),
sin xreeel 1a en een -vormige omhullende heeft.x

In een symbolische notatie wordt dit verkort weergegeven ale

PT(t) P~( f) T sin. Tf (0.2.2)0-0 = nTf

1 flprl
0 0

.I ~ T·
~t:2 i --..f

Is PT(t) vertraagd, dus niet meer even, maar weI reeel, dan is het

spektrum komplex.

(0.2.4)
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_1 -a
T T

o 0

EveneenB leart de Fourier-analyse dat een rechthoekig, even en reeal

spektrum een sin x vormig, reeel tijdsignaal heeft.
x

(0.2.6)

o 4f
1.

o
--+f

.0

-Ifdb ,
Af

fig. 0.~.7

In een konventioneel radarsysteem wordt de gereflekteerde puIs in een

versterker, met reehte doorlaatband en lineaire faaekarakteristiek,

versterkt.

Het uitgangssignaal is weer rechthoekig maar vertraagd tengevolge

van de lineaire fasekarakteristiek. Ook als de pUls~~nkt~e PTCt) de

omhullende is van een cosinusvormig signaai, met draaggolffrekwent~e

f , zUn bovenstaande rekenregela geldig.c .

. '

PT ( t) C 08 2 II f c t =
,

'.
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o 0

:PT

r
1

o

tig. 0.2.9

Bet .pektrulIl bestaat nu uit t'wee ten opzicbte van elkaar versehoven
8in xx terlll,n. In par~graaf (O.1) is reeds betoogd, dat de pulsduur

van bet ~itgang88ignaalT zo klein 1Il0gelijk gemaakt moet worden ten-c
einde een groot 8cheid.ad vermogen te bereiken. In het algemeen Ian
.et stellen dat spektrulllverbreding een t~dsduur verkorting veroor

zaakt.

Proble.lIlstelling: Hoe kan nu het frekwentiespektrum van het zendsig

naal verbreed worden als d& pulsduur T konstant

bl~1'"t?

E'n oplossing ligt voor,de hand; m~dulatie van het signaal geett

spektrumverbreding. FM wordt gekozen om een maximaal zenderrendelllent

te bereiken. Veronderstel dat de draaggoltfrekwentie t in n gelijke
t At e

.tappen wordt veranderd van t e - ~ tot t e + ~ • [3].

f

.a.entele trek.entie.

I
n

t
T

fig. 0.2.10.

Elke trekwentiestap zal een ver.choven spektrumbljdrage geven. Wordt

het aantal disorete stapp.n n oneindig groot gekozen, dan zal lineaire

1M ontstaan. De spektra op de po~itieve en negatieve trekwentie..
. - t

z~llen elsaar nauwelijks belnvloeden als de verhouding -£ .aar voldoende
4f
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groat ie. 41e n •• zullen de spektrumz~lussen elkaar kompenseren en

er zal een ain of .eer rechthoek1g spektrum ontstaan zoals is ge.chetat

in (0.2.11). Ret apektrum kan in eerste benadering rechthoek1g, re.el

en even verondersteld worden.

a04alu8 VaD eignaalapektrua

, . .

'''''Y''' .. ,

I '\/~ '\I I ~ \
.. , '/1\ \'
'I,' ,11 ,

I

T
2n

_ fc: _

~ ....~~~-------- ....~
~f

Transformatie naar het t~gebied resulteert kontorm (0.2.6) in een .
8in :ir -vormig t~d.ignaal.x

Ret tijdsignaal is .maller geworden, immers in de eerste nuldoorgangen

was het spektrum van het ongemoduleerde signaal ~ breed; nu is de
2 A -br.edte :I At + T'"'7::" =wf • Bet ongemoduleerde signaal is T .ec. bree4 •

• /n c 2 T
Het gekomprimeerde signaal Teo =~= TAf

, c 2 + n

De redenering gaat nag op een punt mank. De faze van de verschillende

epettrumb~dragen'moetDog gekorrigeerd worden. Noem de verandering

vaD de faze naar d; frek.entie:sroepelooptUd ~s van het spektrum. Ale

.~ tbet argument is vaD het komplexe spektrum F'(f) dan wordt

-1
'ts = 2lt

tl
df (0.2.12)

Als t s niet kOBstant is. maar een funktie van de frekwentie, wordt

het spektrum dispersie! genoemd.- Voar de diskrete frekwenties kan t
8

worden uitgezet in (0.2.13).

,

,.
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aet.erk ,roepslooptijd

o o

f, fc h -f

fig. 0.2.14.

Ret 1M-s1gnaai wordt op de ingang van een lo~ptljdfilter (koapr.ssie

filter) gezet. De dempingskarakteristiek is recht, terwljl de groeps

looptijdkarakteristiek t f tegengesteld is aan ~s (fig.0.2.14).

Aan de uitgang van het filter zullen de verschille~de frekwentiegroep

jes .lkaar hebben ingehaald en het "spektrum van het uitgangssignaal

zal iaderdaad konform (0.2.11) "z~n.

Het uitgangssi.gnaal g(t) 'zal een sin x -vormige omhullende hebben,
. x

opgevuld .et een h.f. komponent."De kompressiefaktor, in het 4-dB punt,

bedraagt

(0.2.15)

en is groter dan een.

0.'. Optimaal filters.

,

In paragraa! 0.2 i8 plausibel gemaakt, dat er drie essentiele s1stee.-

voorwaarden voor puls~ompressie z~.

1. Bet zendsignaal is'FM gemoduleerd; hierd"oor ontstaat een bre

der spektrum met een dispersie! f~zeverloop.

2. Een filter met een dispersieve fazekarakteristiek en een vlak

dempingsverloop.

,. Bet dispersieve !azeverloop van het signaal-spektrum meet te

geng.steld zljn aan het filterfazeverloop.

. ~

Bet gereflekteerde zendsignaal. zal aan de ingang van d~ ontvanger .et

ruis vermengd zljn; ook in"de ontvaqger zal nog een hoeveelheid ruis

ontst.an.
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Men kan zich nu afvragen hoe de overdrachtefunktie van de ontvanger

moet z)jD, .anReer voor de transmissie van digitale signalen geeist

wordt, dat aan de uitgang van de ontvanger de verhouding van,het sig-.

naal-piekvermogen en het gea1ddelde ruisveraogen (SNR) op het moment

t • ~~, een maximum, R ,bereikt., lIax

Korth heeft aangetoond dat, .anneer lien aan de ingang van een net.erk

••n signaal toevoert waarvan de spanning c.q. de stroom als funktie

yan de t~d wordt beschreven door f~(t), terw~l de r~isspanning op de

~elfde plaats weergegeven wordt door n(t), een maximale SNR ten tijd.

~2 .ordt verkreg~n, wanneer de frekwentiekarakteristiek van het net

.erk Yoldoet aan [1] :

H' (f)

.aarbij geldt:

Rmax
2E

=if
o

In bovenBtaande u1tdrukkingen is F'(f) het komple~e frekwentieBpekt~1I

van het zendsign~al f'z(tf volgeRB (0.2:1). F"(f) 'is het gekonjugeerde

spektrum, d••• z. met identieke modulus, ~aar tegengesteld argument. E

is de signaalenergie en No het gemiddelde ruisvermogen pe~ eenheid van

bandbreedte, betrokken op het positieve frekwentiespektrum.

Een netwerk dat aan (0.3.1) voldoet zal een optimaalfilter worden ge

noem4; vaak wprden· de volgende'synoniemen gebruikt: gekonjugeerd filter

en in de Amerikaanse literatuur: "matchedtilter".

Een optimaal filte~zal due aan voorwa~rde.3 voldoen. De exponent in

(0':'3.1) yeroorzaakt een relatieve vertraging 't
2

·v~n het uitgangssignaal

t.o.v. f.'·(t). Met een dispersief groepsloopt~dfilter zonder bandbeperking

is het mogelijk de kompreseie van· het zendsignaal te realiseren. ·Aanpa.~

•sing van de amplitude karakteristiek aan het spektrum.van·het zendeignaal

resulteert in de verbetering van de SNR.

In
J
het algemeen kan he t u~ tgangssignaal van een net.we"rk op twee manieren

bepaald worden
. .-

=.f ~'(f)
• caD

H' (f) e
j2~ft

df



of: -
g'Ct) • jf'.Ct) b'Ct -t) dt s f'.. Ct) • b'(t)

..-
Afhankelijk van de uitdrukkingen voor F'(f) en H'(f) geniet de Dereke

ning in het frekwentievlak (0.3.3) of in het t~dvlak (0.3.4) de voor

keur. Is echter het filter een optimaalfiltet dan kan (0.3.4) vereen

voudigd worden. Er geldt immers (0.3.1)

.., - j21Fft2 + j21fft

h'(t) == f ~o ~"(f) e e df

-.-

1 •= K f' z (~2 - t)
o

Subatitutie in (0.3.4) geeft:

~

1 J .g' (t) = K f' (t) f'· (r +
o • &.- 'C - t) d't2

De autokorrelatiefunktie van een reele funktie f(t) wordt gedefinieerd

a18:

CIO

pC t ) s f f (t) f (t +t) d t

.00

De vergelijking van (0.3.6) en (0.3.7) leert:

Bet uitgangssignaal van een optimaalfilter g(t) wordt bepaald door de

autokorrelatiefunktiep{~2-t)van het reele ingangssignaal fz(t).

g( t) ==~ fJ (~2 - t)
o -

GO

I'Ct2 - t) • f ~o fcCt) foCl+ t 2 - t) dt •

-co

Een tweetal voorbeelden moge tot illustratie van (0.3.8) leiden (~(5}

;

•
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a.

fig. 0.3.10

b.

De autokorrelatiefunktie op de t-as is gegeven in fig.b. De'waarde van

~in een bepaald punt t komt overeen met het oppervlak onder de produkt

tunktie van de elkaar overlappende krommen in fig.a. De overlapping ie

een funktie van t. Voor ltl'~ overlappen de krommen elkaar niet aeer

en de autokorrelatiefunktie is ·0. Om een kortere duur van het uitgange.

8ignaal te bereiken moet men er dan ook zorg'voor dragen, dat naaat el_

kaar liggende perioden op ae ~-as verschillend zijn. Een middel hiertoe

i8 frekwentiemodulatie., Indien de ~wee tijdfunkties thane ten opzichte

van elkaar ~en periode worden verschoven valt geen der perioden van de

ene funktie geheel samen met enige periode van de andere funktte. De

duur van bet autokorrelatie·eignael is 2T.

\
\
\
\ •• J..

\ •• t

"'-
"" "

T .. '1T.. • ".. T ..
a. .£

fig. 0.3.11.

De oahullendw in fig. b zal bij voldoende grote T6f Iai: xl-VOrmig zijn.



-0.11-

0.4. Beschrijv1ng van twee pulskompres81e slstemen.

Er be8ta.. t.ee fundamenteel verechillende ayste.en. De naamgev1ng

du1dt op 4e aaDier van opwekking van het trekwent1egemoduleerde 81g

naal [3] (4) • De opwekking van:een-FM-signaal wordt akt1et genoe.d,

ala het wordt gegenereerd .et een spanningsgeetuurde FM-08cillator.

De opwekk1ng van .en FM-signaal wordt passief genoead als het wor4t

opgewekt .et een impula van een spec1fieke wora, die een dispers1ef

netwerk doorloopt. In het vervolg worden de aktieve en passieve op

wekk1ng toegelicht vaal' een l1neair FM-signaal. Verandering van eDke

le kle1ne deta118 maken de systemen ook geschikt voor opwekking van

Diet 11nea1re FM-s1gnalen.

0.4.1.
In t1guur 0.4.1 is het principeschema voor aktieve opwekk1ng getekend.

Bet geretlekteerde ~ign~al wordt in de ontvanger versterkt en .eer Daar

het "F geb1ed teruggebracht. Bet MF-signaal gaat door een diapersief

vertrag1ngetilter, dat al dan niet optimaal is aangepast, waarna het ge

koaprillleerde signaal naar de detektor gaat (fig. 0.4.2).

frene.t1e
4e1el' '

opt1aaal til tel'
i - - - - - - - --1

groepa100ptij4- Ibandf11ter:
1-+-+-+ . ~ .-+_-f

filter I II J

fig. '0.4.2.

4etektol'
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Set optimaalfilter beataat uit een disperaief filter, essenti.el voor

kompreaaie, en een bandfilter. De overdrachtafunktie van het optimaal

filter bepaalt de SNR. De karakteristieken van het optimaalfilter en

de maximaal bereikbare SNR zullen in paragraaf 0.5.1 nog ter sprake

kOiaen.

De aktieve tecAniek .~rdt vaak gebruikt als het noodzakelijk ia 4at 4e

aoclulati.tunktie van het FM-aignaal aan strenge eisen moet voldoen.

Optredende distor.ies in het systeem kunnen vaak worden onderdrukt

door met behulp van de· funktiegenerator de modulatiekarakteriatlek

een afwijking te geven, zodat de distorsie wordt gekompenseerd.

0.4.2.

In figuur 0.4.3 is het principeschema voor passieve generatie geteken4.

Voor lineaire FM heeft de impuls een sin x verloop.
x

,

iapul. expansie rko.preasie
- --+--- H f-+- cletektor -

gellerator filter B I (f) fil ter B' -<f)
\.

ed?Po EIBII -+- ",./\,...

fig. 0.4.3

Bet expanaiefilter en het kompressiefilter z~n optimaal filters. De SNR

zal dua altijd maximaal zijn. In paragraaf 0.5.3 zal het verloop van de

i.pula a18 funktie yan de t~cl worden afgeleid. Het principeschema kan

op twee manieren uitgewerkt worden voor het lineaire FM-radarsyat.e.

fig. 0.4.4 en fig. 0.4.5 •

Irekwentlever..
1---<---1 f--+- zender .

.enigvuldiger

.. espa..ie
r- filter alCI) r-- poort 1----1 ::plex-~

'-------'

sill S
S

~~~ koapr.s.ie
filter B" (f)

--+-- frek.entie-f-+-
deler oat...,er

•fig.O.4.4.
~-

'.
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Door gebru1k t. malt.n .an e.n "sid.-band conyert.r" .n e.n aantal ge

stuurd. poort.n kan bet aantal optiaaalfilt.rs wo~d.n terugg.bracbt

tot ••n. lea "zijban4 OIIke.rd.r"· maakt van .en FM-signaal m.t .en .ven

sp.ctrum, ••n uitgangssignaal, dat g.konjuge.rd is t.o.v. het ingange

sipaal.

aiDo x •••d- ••n4-

pale poort
naar ••ad...

.xpaasi.-kOll-
pr.sai.filt.r

oat.a B'( f) ont.lUlg-
naar d.t.ktol'

poort poort

vaa ant.... •• yoor••rst.rk.re

sinxSet ----cos 2~f t yormige signaal kan worden gegenereerd door een sma1x c
coainusyormig signaal PT(t) cos 21(_ fct op de ingang van een bandfi1ter

met e.n lin.aire fazekarakteristiek te zetten (zie paragraa! 0.2).

0.5. Pulskoapressie met e.n lineair g.moduleerd FH-signaal.

Talloz. artikel.n en boek.n hebben aandacht besteed aan het verscbijne.l

pulskompressie. In de nu volg.nde paragraa! is gepoogd een overzicbt t •

.~ ••v.n van d. belangrijkst. uitkomsten van berekeningen aan pulskompressie

s1stem.n die gebruik aaken van een lineair gemoduleerd FM-signaal. n.
her.n C.A.G.Kloeck en W.B.G.M. Oude Vrielink hebben in bet verslag V&Il

hun a!etude.ronderzoek in de groep Radiosystemen,reede veel aandacht be

steed aan d. ber.keningen van de nu volgende uitkomsten. Het overzicbt

bestaat uit drie d.len:

0.5.1. Aktief gegenereerd. signal.n met rechthoekige omhullend••

0.5.2. Akti.f g.genereerde signalen met Gaussische omhullende.

0.5.3. Passi.'t g.gen.reerde' 8isnal~n.

De resultat.n van de b.rekeningen zijn samengevat in figuur 0.5.0.
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0.5.1. Aktiel, recbtboekig, liDeair 1M-eignaal.

Het send.igDaal kaD bescbreven worden met:

Iz(t) • a(t) coeS(t). = Re (f'.. (t») 0-0 F(f')

jEil ( t )
I'.(t) = a(t) e = a(t) e

jCf( t)

D. lazelUJL1ttie 6 (t) bestaat \.lit een centrale f'rekwentieterm f en eeDc
modul~tiefuDktie 'f (t).

El(t) = 2!Cf t +'t(t)
c

IJ- > 0

De allplitude van het 6ignaal i6 rechthoekig:

. De 1I0llentele frekwentie is:

f =..1.... d6(t)
2ft dt

= 1 +t$..2tc 1( \t\ ~ ~

waarin;u = de hoekfrekwentiezwaaikonetante en K =~~ = f'rekwentiezwaai-

kODatante. (0.5.8)

De zwaai ia:

M =~ = KT
21{'

AloJ =JUT

Noem a'(t) de komplexe modulatie

a'(t) = a(t) e
jCf( t)

0-0 A' (I)

, .

Volgen8 .••• Y&a ·4. hooldregela uit de Fourier-traDBlor.atie ia~

j2ftfc t
a'(t) e 0-0 A'(f-f' ) (0.5.12).c



StelJla f-f ; het frekwentie interval wordt rondJ1= 0 gebrachtc
In(O.5.2) is gesteld:

0-0 F' (f).

Stel:

A'(f) = A(f) e ,
waarin A(t) a m04ulus van het spektrum of ttomhullenden

t(f) • argument. van het spektrumof "faze lt •

Ret spectrum F'(f) van het zendsignaal f.·(t) wordt nu beschreven door:

fz'(t) 0-0 F'(f) := A'(f-fc ) = A'(J'l)

ji(.n.)
A' (.0.) = A(A) e

De eerste afgeleide van f (f) naar fJJ wordt J'spektrum loopt~dn"t. genoead.a

't
-1

z-
s 2ft

di( f)
df (0.5.17) •

.QE!. Als het spectrum met een negatief argument wordt gedefinieerd:
-jf(J).) 1 ~

A' (J},) = A(.o.) e , dan is de groepalooptjjd: 'l:s = 21t df •

Bet kompressiefilter bestaat uit een banddoorlaatfilter met een doorlaat

karakteristiek M(f) en een groepslooptjjdfilter met een. fazekarakterietiek

B(f). B'(t) is' ~e ~verdrachtsf~nktie van het kompressiefilter.

j2T(fc t

B'(f) ~---o h·(t). =m'(t) e

M'(f) o~o m·(t).

j2ltf tc
M'(f-f ) 0---0 m'(t) ec

M' (f) =M(f) e
jB(f)

•

H' (f) =
I

M' (f-f )
c = M(,Q,) e

jB(.n.>
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De groepelooptijd van het kompressief1lter is:

't -1 dB{ f)
f • 2i df

Bet u1tgangssignaal wordt op een analoge manier gedef1n1eerd als bet

ingangs8ignaal.

g{t) = Ret g'{t)}o-o G{f) (0.5.21)·

g' (~) ,. u{t) exp j (21{fe t + Y (t») 0-0 G' (f) (0.5.22)

j'f{ f)
u" (t) = u{t) exp j'Y ( t) 0-0 U' ( f) = U( f) e (0.5.23)

g'{t) • u'{t) exp j2~f t 0---0 U'{f-f ) = U'{Jt)c e

T
De kompre881efaktor is D = ingang

Tu1tgang

Bet t~dbandbreedte produkt is T~f (0.5.26)

"(f) werd berekend door Cook [6], Klauder e.a.[3] en Kloeek [7].
De modulu8 of de omhullende:

en de faze of het argument:

t (i},)

waarin:
_{ ~ (l! + !)x

1 =
l[ K 2

x
2

:: -J1e (o - 1)K 2

)(

C{x) z Jcos (l y2) d)'

x "Fresnel-integralen"

S{x) T Jain (~ y2) dy
0
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Bet verloop van t ... (t), A (.0.) en t (ll.) zijn uitgezet; A(Jl,) en i (A) zijn al

hankelijk VaD het tijdbandbreedte.produkt TAt. Voor hoge waardeDVaD TAl

belladert 1(lI,) eteede meer .ea rechthoek ea t (~ wordt een zu1ver k.a

dratische tUDktie (fig. 0.5.30).

,
Ie

( '\
I , --
fc:

• AF ..

argume.t ~ (n)

fc

TAf ,,5'1

TAf·'10

modulue 1([1)

oo

-too

•••clalpaal. I (t)•

-T
J

fig. 0•5.30 (ui t : [6 ) ).

Bet kaapre.ei.I1lter wordt op 3 aaaieren aan het spektrum aangepasta

a) optimaal:

- 1Bt(l) =~ F'·(I) •
o

b) "all-paean fa.edraaier:

(benaderde tazekarak.)
(21t..o.) 2

+ ~.

B'(f) = e ""'"

c) "band-pae.n tazedraaier:

(benaderde faze· en amplitude karak.)
(2Jt.n)2

, + 2i\l..

B' (j') = PAf(l),). e
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a) De optimale aituatie werd berekend door Klauder [3] en Oude Vrielink

[8].

8in J-!! (T-It&)
2

jUt
-T2

coa 0) t
c It I ~ T

en de SIR i8 maxi.aal. (!)
N max

T.- .
Ro

,( t) h~ett voor It I<:.< T

het k~preaaie aignaal.

weer een ain
x

x· omhullende; de FM ia verd.enen ut,

b) De aanpaa.ing zonder bandbeperking vindt men in artikelen van Klauder

[3), Cook [6), Kloeck [7] en Oude Vrielink (8) beachreven.

~
2

g(t) = I!
211

or
ain;11 t 2

T
;U ,t 2'

SNR
(SRR)

max
:a 0

, ain xDe omhullende van het uitgangs8ignaal is zuiver x -vormig; de FM i8

niet verd.enen uit g(t), maar de modulatiekarakteristiek ia tegenge.teld

aan die van t.(t).

c) Bet uitgang88ignaal voor de aanpasaing met bandbeperking is niet be.

rekend ala tuDktie van t.,Wel i8 g(o) berekend (Klauder [3] en Oude

Vrielink [8] ). _

.-...,.

waarin Z(x)

x

.J.
o

1[ 2
j 2' u

.[:
dUe

o,15 dB Tfl t ::::::: 200

0,70 dB TAt ';::s 10

0.5.2. Aktiet, Gauasische omhullende, lineair 1M-aignaal.

,
Het verloop van a(t) ia nu

-0.' t
Z

a( t..) = e

coa
'.
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Op t = ~ iheeft a(t) de waarde; ; dan is~= ~. Het spektrua heeft

weer een Gaussische omhullende en een bij benadiring kwadratisch argu

.ent (Kloeck [7] en Dude Vrielink (8] ) •

A(.n) .f 1( : .... oxp-'-t2 ~2 •
+1;"

j\l
+ arctan 

20(

Aaa de aitganl yan bet niet beperkte ko.pressiefilter (0.5.32) ontat••t

weer een signaal met Gaussisch amplitude verloop en FM argument.

In het uitgangssignaal zijn geen zijlussen. Het uitzenden van ee~ Gauas~

puls is yeel moe1lijker dan het uitzenden van,een rechthoekige puls, door

dat de "modulator" in 4e zender niet meer tot in de verzadiging uitle

stuurd kan worden. Dit bezwaar i~ te omzeilen door de zender .en gewone

rechthoekpuls te laten 'uitzenden en in de ontvanger een Gaussisch band

doorlaatf1lter te plaatsen, waarbij aangetekend moet worden, dat de SNR

nu niet maximaal is.

In paragraaf 0.5.1.1 is afgeleid, dat het uitgangssignaal van een opti

maal filter (0.5.31):

'..... aT
g(t) • "2

Sin¥ t-
A!Tt

2

cos 21{f t
c voor \tl~<'Tt is,

als op de ingang van het filter een lineair FM signaai staat. De situatie

ia oakeerbaar zoals beschreven is 1n paragraaf 0.4; in de zender wordt

) sin 0( t
een signaal a( t = A do t cos 2TCfc t opgewekt, tengevolge van het n1et

ideaal aijn yan de filterkarakteristiek zal het zendsignaal bij benadering

een rechte oshullende PT(t) en modulatiekarakteristiek bezitten t3]. In

de ontvanger~seen identiek filter ingebouwd met een tegengestelde groepa

looptijd. Bet uitgangssignaal is overeenkomstig (0.5.40).
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Konltlusies:

Bet uitgangseignaal Tan verschillende typen pUle~ompre8.iesystemenmet

een lineair trekwetitie gemoduleerd zendsignaal kan steeds beschreven
sin xworden .et een x -achtige omhullende funlttie.

sin x .De -Toraige omhullende ontstaat tengevolge van de b~ benaderingx
rechthoekige spektrumomhullendei bet bandfilter kan een oneindig bred.

doorlaatband hebben.

Vaak is het gewenst,dat een radarsysteem een groot scheidend vermogen

be.it, hetgeen bereikt kan worden door het ontvangen signaal te ka.pri

.eren, met behulp van een al dan niet optimaal groepslooptijd filter.

Twee elkaar overlappende reflekties worden gescheiden aan de detektor

aangeboden.

De gekomprimeerde pulsen hebben echter hoge zijlussen (-13,3dB); de 80a

van 4eze zijlu8sen is van dezelfde grootteorde als de amplitude van de

hoordlu•• De detektor zal een derde (imaginair) objekt detekteren.

Een groot scheidend vermogen is bereikbaar ale de tijdz~lu88en van het

gekollprimeerde signaal klein zijn.

,
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1.0. '.raul.riD' yan d. 0ee!racht.

In d. ial.141aa i. ..n oY.rzicht ,.geY.D yan d. y.r.chill.nd. t7p.n

pul.koapr•••i. radar.,.t•••D, di. g.bruik .ak.n yan ••n lin.air

tr.k••nti. 1••04ul••rd s.ndaigneal. T.y.n8 zijn ••n aantal b.,rippen

.oal. optiaaal <.etch.d) filt.ra .n .ignaal-ruiaYerhouding g.d.ti

ni••rd. M.t d••• noodaak.lijk. YOOrk.nDi. ia h.t .og.lijk d. inhoud

yan d. at.tud••ropdracht t. oy.rsi.n.

1.1. OD4.rdrukkia, yan stilu.a.n in ••n pulako.pr.aai. radaral.t••••

Oad.r••rp_

1) Ga ....lk•••thod.n I.bruikt kUlln.n .0rd.D yoor d. zUluaoDd.r

drukki88 .a ••rk d.s. zODodig th.or.tiach uit. G•• t aan ••lk.

r ••trikti.a aAD d.z••ethod.n Ye~bonden z~nt o.a. in Y.rband ••t

d. t. b.r.1k.n r.aultaten'.n d. pratiach. r.aliaering.

(E.. aad.r. b.atud.riag YAD de ••rking van h.t pulakompria.r.a

.n ••n aathe.atiache uit••rking van h.t princip. van de .tatio

nair. faze zijn hi.ryoor y.reiat) •.

2) Pas d. oad.r punt 1 geyond.n r.aultat.n praktiach to~ op h.t

b.etaand. pulskoapr••ei••1.t•••• zodanig dat ••n r.d.lijk.

oad.r4rukking yan d. zijlusaen (}O 1 40 dB) Y.rkreg.n .ordt,

zoad.r ••n al t. grot. degradati. yan de yerd.r. .ig.aachapp.a

yan h.t .,.t••••

To.lichtiy_

B.t optr.d.n yan tijdzijluaa.n b~ pulakompr.ssi. yoorko.t h.t etti

cient d.tekt.r.n yan •••ryoudige do.l.n, hetg.en de reden is .aar

oa ••a tot oad.rdrukking yaD d.z. z~luss.n .o.t oY.rgaan. In d.
,. ,

literatuur .ord.n t ••••ethod.n tot ond.rdrukking genoe.d: I

a) Bet gebruik yan ••n z.g••••gtilt.r in d. ontyanger ••aarb~

naaat h.t yoord••l yan het ond.rdrukk.n yan zijlusa.n de na

del.n yan pulsY.rbr.ding en y.rel.cht.ring van d. eignaal-rui.

~.r~oadi.g ~ptr.d.n. T.yen. ao.t.n maatr.gel.n g.trotfen .orden

tot het Yoorkoa.n yan z~uaa.n t.g.y. "pair.d-.cho·a".



b) Bet ..~ra1k ya••iet-li.eaire trek.e.tiemod~atiegekoabi.eerd

met e.. Diet-lia.aire groepaloopt~karakteri.tiekyaa bet

matolled-tilter.

1.2. Pro~l.e..tellias.

Bij de toraulering van de uitgaag.punte. i. yooral reke.i.g gebou4.a

.et .e in (1.1.2) ge.telde prakti.cbe reali.ering yan 4e Yerkre,e.

tbeor,ti.clle uitkomate•• Bet bestaaade pul8koapre••ie .1.teem ••r4

gekoaatrueerd door de bere. 110eck e. Oude Vrielink (1.8] , ...rbij

zij sij••itgegaan yan de vol,e.de DYer.egingea:

Uitsaac.puatea:

"Ct = 250 tJ.ec

25.

.end.ignaal met rec~tboekige oabulle.de

yariabele pUlsberbalings'tre~.enti..

puladuur T" = 2?0 /1.ec

li.eair groep.looptijdtilter

t :II 500 kHz /J.t:ll 100 kHz
o

1) ltompr,asietaktor D • T 6 t •

1) aktieye op.ekking yan bet 1M signaal

2) maxi.aal ze.derre.de.eat .

3)
,.)

5)

6)

Uit een vlucbtige be.tuderiag va. de literatuur [4,9,10J kunae. de

ei.e. 1. de toelichtiag, o.der a) ge.oe.d, .ader .orde. g••peclfi

ceerd.

1) »e onderdrukking.YaD de amplitudes van de sijlua.e. i.

atniaaa! 30 dB, ge.oraaliaeerd op de amplitude yan de

bootdlu••

•
2) »e hootdlusverbredi.g i. bet 4 dB puat i. kieiaer d.. 1,50,.i. sle.oraeerd op de breedte ya. de bootdlus van eea s

yoraig aigaaal.

3) »e ata..e van de .isuaal-ruisverboudiag is aaxiaaal 1.5 dB

ten opzichte va. de maxiaaal bereikbare SNR.

. '
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2.0. T~dzYlu8onderdrukking.

Ia dit hootdstuk sal de .eegfoktie gerntroduceerd worden als een aiel

del 011 tijdzij}.ussen te on!ierdrukken. Het wegen kan op verschillende wij

zen geschieden, al dan niet in kombinatie met ••D niet-lineair trek.en

tieverloop van het FM signaal. Op grond van SNR-overwegingen en pa1red

echo'. 1n het u1tgangs.ignaal worden t.ee verschillende weegmethoden ge

ltollen.

1~ vele gevaIlen .ordt een z~lu6onderdrukkingbereikt door toepassiag

van z.g. ".eegfunkties". Het begrip "weegfu~tiett is nau. verwant .et

de. begrippen "ge.idde~de" en "lopend gemiddelde" [1).

Def1ait1e: Het lopend gem1ddelde T t(t } van een t~drunktie ret) 18 de

gea1ddelde .aarde van f(t) 1n een o~ge~ing T ron!! to' Bet punt to worclt

over de t-as ltontinu verschoven, ec.hter binnen het 1nterval At waar f(t)

gederin1tterd 1s.

4--- --~

.. _t

•

Uitgedrukt 1n een formule:
'to+1

T f(t
o

) • f I f('I:) d't •
. t-X

• I.

Invoer1ng van PT(t) geeft dan

(J/fJ

T f(t
o

) • t ~PT(t)--;

+1.
1

; ~ f(to-t) dt

L
volgens de det1nitie van konvolutie

. '

Bet lopend gea1ddelde wordt dus verkregen door te konvolueren met de

pulsr~nkt1e PT~t).
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B.y.

fig. 2.1.4.

Invoering van een weegfunktie in het middelingsgebied T rond t , bet.
o

kent dat Diet aan elk. waarde van f(t) rond teen gelijk ltgewicht"o
wordt toegekend; het lopend gemiddelde zal hierdoor veranderen en wordt

due:

T - • ¥\ol(t) • f(t)
f(t)

'--.,

fig. 2.1.6.

Veronderetel nu dat !(t) het ingangssignaal van een filter h(t) i8, dan

.i8 het uitgangssignaal:

Bet lopend gemiddelde van g(t) vindt men door toepassing van (2.1.5)

T _ :It iW(t) • {f(t) • h(t)}
g(t)

• ~ h(t) • {\.I(t) • f(t)1
~

wegen op t~d-as (uitgang)

wegen op tijd-as (ingang)

wegen op trekwentie-as



Er bestaan nu t.ee manieren om het verlangde uitgangssignaal Tgrrr

te realiseren:

1••egen van ingangs8ignaal f(t) op de t~d-as (2.1.8)

2. wegen van filterkarakteristiek h(t) op frekwentie-aa (2.1.9);

i ..era h(t) ••(t) 0--0 H(f) W(f) betekent toevoeging van een

.eegfilter W(f) aan het bestaande filter' H(f).

De "weegfu~tie-theorie" kan nu toegepast worden op het t~dzijlus pro

bleem. Dit betekent, dat de z~lussen zullen worden uitgemiddeld met

e.n weegfuDktie, terw.Ol de amplitude van de hoofdlus konstant .oet blij

ven. Artikelen van Klauder e.a.(3], Telles (10) , Cook [9] en Bernfelei e.a.

[~,nov.] geven de vo~gende mogel~eden aan:

Methode I, lineaire 1M.

a) wegen op de t~d-as (2.1.10)

Vervorming van de oahullende van het zendaignaal.

)
J_""l-i-n-.-gr-o~e-p-s-_-----'-1L

looptijdfil ter

frekwentie-as

.eegfilter

b) wegen op de

Het sin x vormige uitgangssignaal wordt gewogen doorx
een band (weeg)filt.r.

lineair groeps~r------,---.~
loopt\jdfilter

c) een kombinatie vaQ wegen op de t~d-as en frekwentie-aa

(matched filtering)

Methode II, niet-lineaire FM.

a) wegen op de frekwentie-as. gekombineerd met een· niet-line

aire frekwentiemodulatie. die wordt aangebracht om de rim

pels in het zendsignaal-spektrum te onderdrukken. (2.1.13)

b) niet-lineaire frekwentiemodulatie in kombinatie met een

optimaalfilter (geen weegproces).
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2.2. Keuze yaD tQepasbare ••thodeD.

Bet uitsang.sigDaal van' een lineair trek_entie gemoduleerd pulakoa
sin xpressie systee. heeft een zuivere -vormige omhullende (vergelijk, x

0.5.'5), aannemende dat het spektrum van het FM-aignaal een recht-

hoekig. oabullende en een kwadratisch argument heeft. Het spektrull

van het uitgangssignaal Gt(f) heeft eveneens een rechthoekige omhullen

de en een lineaire fazekarakteristiek (bij grote T~f kan de niet-li.e

aire term in de fazekarakteristiek yerwaarloosd worden).

Wegen op de frekwentie-a~ geeft als uitgangssignaal:
lID

g t(~) -JPt (f) Wt(f) e- 6f
-CW'.

df

P'~f(f) is een blokvormig~, Komplexe, spektrumfunktie (zie 0.2.6). Ver

.aarlozing van de kODstantevertragingen t~ngevolge v~n de lineaire ta-
"

zekarakteristieken van pI en WI. geeft:
i Ar
~+T '21(f t

g'(tl =j"W(!l". J
c

" d! (2.2.2)

. fc·V:

De dempingskarakteristiek van het weegfilter wordt nu zo gekozen dat

g'(t) onderdrukte zijlussen heeft.·

In de antennetheorie bestaat een analoog probleem. De overweginge.,

die geleid hebben tot een bepaalde keuze van W(f) zijn geInspireerd door

resultaten van zijlob-onderdrukking in het stralingsdiagram bij antenne••

De "ideale" .eegfuDktie (zo laag mogelijk'niveau van zijlussen) is de

Dolph-Tchebysheff-funftie, die echter fysisch niet realiseerbaar i.,

daar de reapons g 1.( t) konstante zijlobbe. bevat i illllers de energieinhoud
I

is dan oneindig groot.

f
21t m '~f

De Taylor-funktie is een goede benadering van boveDgenoemde fuaxtie.

n-'
WT(f) = 1 + 2 ~ F cos

M=' II

waarin F een kORstante i8 •• ,
De cosious-.eegfunktie is ook een goede benadering van 'de Dolph

Tcheby8heff-funktie:



. n f
W( f) 3! v + (1-.) cos 1tM

De Hamaing-funktie is W(f) voor een speciaal $eval:

n = 2 en V =0,08

2 tWH(f) = 0,08 + 0,92 cos 'It At

In de literatuur [10) wordt de Hammingweegfunktie genoemd als" de weeg

funktie die het beste kompromis is voor een 40dB z~luBonderdrukking;

1,34dB SNR verelechtering en een'pulBverbreding van 1,50.

(

.! )1I.' W(x) d x

]' rex) d x
1. .-.

SNRa

,

Het blijkt dUB mogelijk te z~, b~ wegen op de frekwentie-as met eeD

Hamming fuDktie, te voldoen aan de, e1sen gesteld in paragraaf ,1.2.

Echt.r er resteren nog twee andere methoden n.l. Ia en Ic (2.1.10 eD

2.1.12). Een signaal-ruisverhouding beschouwing zal aanton.n, dat we

gen op de frekwentie-as Minder grote nadelen biedt dan de beid_ andere

methoden, mits een uitgangspunt, een maximaal zender piekvermogen in

beachouwiDg wordt genomen. De SNR's van de orie methoden genoemd onder

1(2.1.10-2.1.12) verhouden z1ch als [4J :

(

• .a. 2

SNRb : SNRc ~ ~&W(x) d x) :
-&

.aarin W(x) de genormaliseerde w.egfunktie per t~dainterval T of per

frekwentieinterval Af is.. -
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Ala 1W(x) I~ 1 g.14t:

2w (x) 4 x ~

I+t

f w(x)

-I
d x

~ SNRa

Dus, bij d. aanname van een maximaal zender piekyermogen, geeft weg•• op

4. tr.kw.ntie-a. de maximal. SNR, ondanks het verlies tengevolg. yan d.

alaaanpa••ing van spektrum en .eegfilter.

R.t SKR-y.rliea is:
I .

+oI
({W(X)d x)2

+t (2 • 2 • 11 ) •

[w2(x) dx
-t

lAdleD echter de energie van de' uitgezonden pule konstant gehouden worc1t,

onafhank.lijk van de vorm, dan geeft de optimaal filter methode de maxiaa

le S~ (Ie).

In de voorgaande beschouwingen ie steeds het Bpektrum van de liDeair g.

moduleerde pule rechthoekig verondereteld (2.2.1). Beschouwingen van Cook

.n Paolillo hebben echter aangeto~nd, dat tengevolge van de rimpels in

h.t spek:trua van het zendsignaal "echo-paren" in het uitgangssignaal ont

staan. Het niyeau van d. echoparen ligt op ~30dB (9]. Onderdrukklng .aD

zijlussen he.ft geen zin als niveau's van -40dB bereikt .oet.n .ord......' ••

-30dB echoparen worden niet v.rz.akt door het weegfilter. De schrijvere

van bovengenoemd ariikel hebben een oplossing bedacht n.l.:

veryorming van he~ lineaire frekwentieverloop, zo dat de rimpele i.

de oahullende van het spektrum worden afgevlakt.

De berekening van de modulatiefunktie en de echo-paren geschied4. met be

hulp van d. echo-paren theorie van Wheeler. Op de berekening zal in hootd

stuk 3.1 nog .orden ingegaan.

De tijdz~lus onderdrukking met behulp van een niet-lineair frekwentl. g.

moduleerd signaal zal het gewenete reeultaat opleveren, konform de eisen

gesteld in d~ afstudeeropdracht. Dit betekent, dat de onderdrukking•••tho

den genoemd onder methode II nader onderzocht zullen worden.
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Key, Fowle en Haggerty [11,12] hebben een methode bedacht, ~eba

seerd op bet "principe van de stationaire fazet~ van Lord Kelvin,

om op .en nauwkeurige wijze niet-line~ire FM-signalen te ontwerpen.

Deze reken.etbode werd door Cook(13] toegepast op pulskompressie

e,ste.en (paragraaf 3.2).

In de Yolgende tabellen zal een overzicht worden gegeven van de

bereikte resultaten van onderdrukkingsmethoden beschreven onder

II (2.1.13, 2.1.14) •.

Methode IIa:
1 d'f(t)

-gebroken frekwentieverloop f =2~ dt'

- weegfunktie op frekwentie-as

.. rechthoekig zendsignaal

- lineair groepsloopt~dfiltermet recht dempingsverloop.

o -t
...........&'----toIlI--T.!....:-:...,,':l.~O~....,.IO-• .2.6_ 0

fig. 2 •2. 12-.

weegfunktie lIIax.z~lu8 pulsver- SNR-
niveau breding verlie.

Dolpb-Tchebysheff -40 dB 1,35 --
Taylor, n=6 -40 1,4 -1,2 dE

W(f)= V+( 1-V)COsn1ti!:

cosinU8 kwadraat V=O,n=2 -32,2 1,62 -1,76

cosinus derde m. V=0.n=3 -39,1 1,87 -2,38

-H( f) Hallllling f. v=o,08. n=2 -42,8 1,47 -1,34

n = 1 , V = 0,04 -23 1,31 -0,82

D = 2, V = 0,16 -34 1,41 -1,01

11 = 3. V = 0,02 -40,8 1,79 -2,23

tabel 2.2.13 (uit (4) )
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Metbode lIb:

kontinue modulatiefunktie

- geeD .eegfilter

- reebtboekig zendsignaal

- groepslooptijd filter .et een verloop dat de invera.

ia van bet frek.entieYerloop
n- cos -Yormig spektrumverloop en dempingsverloop

2 n t
An (f) I: ~os Tt M

D max. zUlus Diveau SNR-verlies pUlsverbrediDg
. t.o.v. n • 1

1 -23 dB 0 1,00

2 -32 0 1,21

3 -40 0 1,40

4 -47 0 1,57

tabel 2.2.14 (uit ~ 131 )

2.3. Probleeastelling bij 5ekozen methodeD.

In paragraaf 2.2. is aangetoond met bebulp van een aantal publika

ties, dat bet mogelijk moet zUn te voldoen aan de eisen, gesteld

ean bet uitgangssignaal (par. 1.2). De volgende stappen zullen moe

ten .orden gerealiseerd:

IIa: 1. uitgaande van een rechtboekig, FM-zendaignaal, berekeDing

van de modulatiefunktie, zo dat het spektrum geen rimpela

beyat

2. uitgaande yan de eisen gesteld aan het uitgangsaignaal,

berekening van het ••egfilter. Een Hamming .eegfuDktie

geeft waarschijnl~k bet Yerlangde resultaat.

3. ont.erp yan een .eegfilter met een Hamming-doorlaatkromae

en lineaire fazekarakteristiek.

lIb: .Er is een lineair groepsloopt~d til ter beaehikbaar. De kon

struktie van een niet-lineair filter is t~drovend.

1. Realisering van t~dz~lusonderdrukkingb~ optimale SNR zal

Diot baalbaar zijn.

2. Tbeoretiscbe beschou.ing m.b.v. principe van stationaire

faze is .el mogelijk •

. 3.,Berekening optim.alfilter en modulatiefunktie.



Konklu8iee.

ODderdrukkiDg van t~dz~lussen in een lineair FM pulskompres8ie

8ystee. is op drie manieren te realieeren.

Op grond van signaal-ruisverhoudingsoverwegingen en uitgaande

van een maximaal zender piekvermogen. verdient wegen op de tre

kwentie-as in de ontvanger, de voorkeur.

Met een Haaming wee~funktie kan een zijlusonderdrukking van -42.8dB
bereikt worden. ten koste van een hoofdlusverbreding van 1.47 en

een SNR-versleehtering van 1.34dB.

Zelts b~ grote kompressiefaktoren (T~t>30) mag het spektrum niet

rechthoekig verondersteld .orden. T.g.v. de rimpels op het spek

trum ontstaan in het uitgangesignaal echo-paren van -30dB.

Onderdrukking van deze echo-pareD tot -40dB is niet mogel~k met

een .eegproces, doch slechtsmet niet lineaire frekwentie-modulatie.

,
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3.0. RekenW\ize.

3.2. Principe van de stationaire faze.

"3.2.' Wiskundige formulering.

3.2.2 S~ellingen.

~.2.3 Vertaling voor de Fourier-transformatie.

3.2:4 Illuetratieve interpr~tatie.

3.3. Oatwerpen van FM-pulekompressie eignalen.

3.3.1 Uitgangseigpaal.

'.3.2 Benaderinlsmethode.

3.3-3 Modulatiefunktie.

·3.3.4 Oplossingen.

}.1. Toepasbare rekenmethoden.

In de beschouwingen in hoofdstuk 2 zijn iwee rekenmethoden genoe.d •

. ••armee de modulatiefunKtie va~ een niet-lineair frekwentie gemo

duleerd signaal berekend kan worden.

a. De .echo-paren theorie van Wheeler.

b. Het principe van de stat~onaire faze.'

In paragraaf 3.2. zal het principe van de stationaire faze uitvoerig

worden b,schouwd. De echo-paren theorie zal in deze paragraaf e~ler

ter- spralte kamen, daar de heer Kloeck in zijn, afetu'deerverslag [7] de

ze mater!e uitvoerig heeft behandeld.

De echo-paren theorie is ontw1kkeld om vervormingsverscnijnselen bij
~ . ,.

filters ~n modulatiesystemen te beschrijven, ervan uitgaande, dat de

distoraieverschljnselen beechreven kunnen worden met een Fourier-reeke

ontwikkeling. De amplitude distoreie bevat slechts. cosi~ustermen, ter

wijl de faze slechta door sinustermen beachreven wordt.

,
Stuurt men een signaal f. (t) door een filter

jB(f)
H'{f) = M(f) e

, met I

M( f) = M + E M cos nc f
o n n

en
B{ f) = 2(B f + I: B sin n c f

o. n n



dan bestaat het uitgangssignaal van het filter uit drie signal_n,

mit. B.. "" 0,4 rad en M ,B = 0 voor n ~ 2, namelijk... n n

g' (t I • Mo [ t; (t+Bol + t (~ +B1)t; (t+Bo+0 I + t(~-B1)t.' (t+Bo-olJ

(}.1.4)

een hoofdsignaal, voorafgegaan door ,een echo Is'(t+B +c) en geYol,d
o

!i~or een echo f s ' (t+~o-c) [3, 9, 19}

Toepassing van de beschreven methode op een ·distorsie van de aodulatte

funktie, geeft een identiek resultaat. E~ ontstaan ook weer drie echo's

die echter onderdrukt kunnen worden door de tljdatippen van de veracho

ven maxima (v.d. echo',s) samen te laten vallen met de eerste nulpunten

van het hoofdsignaal. Hieruit kunnen de parameters van de modulatie

iunktie worden afgeleid.

Op boyenstaande wljze heeft Cook een modulatiefunktie berekend, waar.ee

een paired-echo onderdrukking van meer dan 40dB werd bereikt [9] •. Deze

benaderingsmethode heeit-een aantal bezwaren:

- in de berekening worden een aantal aannamen gedaan, die niet ge

Yerifieerd kunnen worden, tenzij, uitaluitend aan praktiache resul

taten.

- de berekening van een willekeurige modulatlekarakteristiek i. on

doenlijk vanwege het grote aantal termen in de Fourierreeksontw1k

keling yan de distoraietunktie.

De bereikte praktische resultaten zijn van dien aard, dat een oplossing

in de door Cook aingeduide richting naar alle waarschijnlijkheid goede

resultaten zal opleveren.

3.2. Principe van de stationaire faze.

}.2.1. Wiskundige formulerini.

Het principe van de stationaire faze zegt, dat voor y -. +- de inte

graal

g'(x) d x
jyf(x),

b

·Je
a

bere~end kan worden aoor ~e integrand in een asymptotischereeks te

'ontwikke1en; de dominante ter.en (}.2.}) van de asymptotis~h. reeks-
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ontwikkeliag~n (3.2.2) van de integrandrond de stationaire punten

(3.2.5) van het interval en in de onmiddellijke omgeving van de eind

punteD van het interval, zijn van een hogere orde (3.2.4) dan de do

minant. termen van de reeksontwikkelingen rond alle andere punten

van het interval. De waarde van de int.graal (3.2.1) wordt in .erat.

benadering bepaald door de b~dragen van de integrand in de omgeving

van de stationaire punten en in tweede benadering door de eindpunten.

Ret principe van de stationaire faze werd aangegeven door Stokes en

Kelvin.

B~ de formulering van het principe z~n een aantal termen gebruikt,

die nu nade~ gepreci8eerd zullen worden:

ASlmptotische reeksontwikkelins

Z = komplex getal
00 N

f'(z)z ~ cn h'n(z) = ~ cn-h'n(z) + o(h'N(z~.

AlB de reekBontwikkeling, rond het punt zo,wordt a!gekapt na de N-d.

term, dan is de fout _die gemaakt wordt van de orde h'N(z), mits

h'N(z)-.O voor z -.zo.

Dominante term: de eerste term van een asymptotische reekBontwikke

ling (3.2.3).

Orde 0 (3.2.4)

f'(z) = O(h'), wil zeggen f'(z) is van de orde h'(z) ale er een

konstante K bestaat zoda-t geldt If'l ~ K Ih'lvoor alle z in G. f'(z)

en h'(z) zljn komplexe funkties van een komplexe variabele. G i8 een

open gebied in het komplexe vlak.

Voorbeeld: f'(z) = 3z, h'(z) = z dan geldt

f'(z) =O(h'(z») want

If" ~ K Ih " voor K ~ 3

Stationair punt:

Een

nul

st.ationair punt

is:1x (f(X»):: 0
x=xo

van f(x) is een punt x , waar de eerste afgeleid.
o

• In de omgeving van x ve~andert f(x) langzaam.
, 0

Open gebied.~
,

Een open gebied G is een verzameling van punten z in het komplex.

vlak. waarvoor geldt: I, z-zo I~ R ofwel een gesloten gebied D minus de rand.
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'.2.2. Stel~inge••

Uitga••de yan het principe YBn de stationaire faze beeft Copson [15]
een drietal stellingen be.ezen , die het principe exakter beschrijYen.

De stellingen z~n geforauleerd voor analytische funkties van een

komplexe yariabele. Hieruit is eenvoudig het principe af te le1den

voor reele tunkties van reele variabelen.

De integraal

.", </'

gl(X) d x

b.

=f e
a

zal aan een nader onderzoek worden onderworpen. De volgende beper~iDI

en worden gesteld: y is groot en positief; a en b z~n eindig. f'(Z)

en gl(Z) .~n analytische fuDkt1es VAn een komplexe var1abele ZI gede

finiierd in een open geb1ed G van het komplexe vlak , dat het stuk

a ~ x ~ b van de reele as bevat (fig.3.2.8). Op de reele as is f'(Z)

reeel en gelijk aan f(x).

open geb1ed G: Iz - .01 <:: R

gesloten gebied D: \ z - .0\ ~ R
~.-o..o

--+--~r----------t----t-_+---- 'R&.- Q$

Stelling 1.

Als f(x) geen stat1ona1r punt heeft voor a L 0( ~ x '=,8~ b dan ·1s
~

J jyf(x)
1 1 (y) = e gl(X) d x

0(

,
jyf(D')

jyf(.S) _ g I (00 .e
e a-

J
..;...y-=f-,(-:-,T)-(ol-)-- + O(~)

Y

'voor- .,....... + 00 •



jyf(c()~ j~
1+0(-).,

-'·5-
StelU.a1 2.

Ala ,(x) een atationair punt beeft voor ao( at * x f::,e <. b namelJjk voor

x=o(. en ala ,(2) (DC) • 0 dan ia

~· J jyf(x? [1[}t
I (y) • eX e g' (x) d x = .:: 2y f (2) (0£) g' (0£) e

voor '1 ---+ +00. Ret plusteke'n geldt voor f(2) (ot) >0.

Stellinl ,.

Ala f(x) een stationair punt heeft voor a~o( "= x~~ <. b namel1jk voor

x=~ en ala f(2) (,8) .,. 0 dan is
~· J jyf(x)

I (y) = e
0(.

yoor y ----t +0-. Ret plusteken ,geldt 'vQor f(2) (~) :> o.

Uit de aanname, dat f'(z) lolomorf (anal'1tiscb) is in het open gebied G

volgt, dat f(1)(z) ook holomorf is en dat f(1)(z) een eindig aantal" nul

punten heeft [16]; f(x) heeit dus een eindig aantal stationaire punten.

Oe reele as kan nu opgedeeld worden in gesloten intervall~n en wel ZQ

dat de stationaire punten op de e~ndpunten van de intervallen liggen of

dat een interval geen stationaire" punten bevat.

Ra..- Ob

a. '~
)( - Q..r.)

fig. 3.2.12.

~ 1a .en atationair p..t.

Nu is

b d. ~ "b

• J jyf{x) ·J----d ·J----d J__ aI (y) :&, e g' (x) d x x x + d x ().2.
a a. c:£ ~



Toepassing v&ll

atellia, 1:

stelling 2:

stelling 3=

b

f' ... 1 (1) (3.2.14)d x = o (\f;) + 0 y

~

fj

J' 1 (.1 )••• d x = o (\fY) + 0
y

c(.

,
De bijdrageD aan de w~arde van de integraal 1'(y) worden geleverd door de

~ominante termen van de reekeontwikkelingen van de integranten rond de

stationaire puaten. Zijn er geen stationaire punten in een interval, daa

domineren de bijdragen van de eindpunten van het interval.

b
, J j:rr(x)

( 1 ) (1) (..1..)I (,.) == • g' (x) d x = 2 0 + 3 0 + 0 <3.2.15)vy ., 2
a y

voor y ~ +00 en r(2)(~) .~ o.

Zijn er verder op de reele as geen stationaire punten meer, dan mag a .n b

door -00 en +00 vervangen worden.

Samenvatting.

Ala in .en gesloten interval a ~ x ~ b ddx [y r(x)} == 0 voor x = A eD

a,- A ~ b en d~ (Y r(x)} ~ 0 voor A" a en A > b dan geldt (3.2.15) s

D ~

I' (:r) =J. j:rr(x) g' (x) d x =J. j:rr(x) g' (x) d x .

a -~

jyrO.)

voor y ---+ +00. Het plusteken geldt voor f(2 ~(A) > 0
,



f
OO ji(n) j211D.t

a'(t) .' 1(~. • 4.0,
-00

&aD a.t b.~a1p YaD h.t prillcip. Yan d. atatiollair. faze ~••ad.rd _or'••
,J,.'

door t ••t.ll•• Ko.for. a....yattiD, ,.2.16:
,

aub.tltll••r I (,) • a'(t)

1 • t
x • .0.

1t(X) • 2ttfit • ita) (,.2.18)

I'(Z) • A(,Cl)

daa I.ldt ala .1(,0,) .. 0 11l ••n .illdi, ,.alot.D int.ryal a~.o, ~ b ••

ala d~ (21(.o.t + i (.a) ) • 0 yoor (),. AbiDa.D het iaterval •• ala

~z (z~.nt + i (on) } .,.. 0 yoor .n. >.. en yoor t -> 'DO'

J
oo j (21[.o.t + t (A)}"~ j (21(At+!(A~ ~3l 1

a'(t). 1(,Q). dJ},. A(A) e +0(,

-00 V.:t ~(2) (A;

R.t pluat.t•• g.ldt ala ,(Z)(A) > o.

D. yoor.aar4. t"""""++ 00 bij d. afleidin, YaD (,.2.19) kan ••ryall••, ait.

volda.. i. a.. 4. yoor•••rd." dat de Y.rand.ring Yan de expon.nt yaD ••

ut.graad, ale tuDkti. Y&Il d. J1..11 t, veel sn.ll.r i8 dan d. y.ra.4.riq

vn 1 (J'l,) al. fuDti. Ta. J1,.

Er4'1,i (1~] h••ft aet behulp yall partiele illte,ratie, 8ub8titut1. yaa

variabel.n .n e.n hulpfuakti., genaaad "va. de Corpu~"-Il.Qtrali••r, •••

a.yaptotiaoh. r ••k80nt_ik.k.liag afgel.i4, die iD e.rat. beDa4.ru, oak

h.t boYeas.a..ad r ••ultaat geeft.

Copaon [15] daar••t.g.1l se.ft all••• 4. do.ill&llte t.ra YaD 4. a.,.ptotlaoh.

aachtr••kaoatwik.kelin" h.t,••11 .chter .en yo140••d. soede b.aa4.ria, 1., ,"

vaa 4. 'ouri.r-i.t.,r.al (,.2.11), .its het produkt Ya~ de iat.ryall•••

•••roy.r a'(t) •• A(Jl) sua g.d.f1.i••r4, Yol~oende groot i ••
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00, ·Jo'(t)
-j21[tt

A (f) e dt

-00

• fO(t)
j('f(t) - 21tft) j'f(t)

e dt .et a'(t) • aft) e (3.2.20)
-QID

dt

Ste1 9(t~t) • 'f(t) - 21ttt

0"

10 •(t) • Jo( t) •

-0&>

e<f~t) 1_ ee. t ...tie .all t.ee o••th.atelijke .ariabelen f ea t.

nes t • tit • }toast.at •

• (t) =.(-t), eea e.ea ea reel. funlttie, die gedefiai.erd is .oor

It I ~ I e. au .oor It I > ~ (3.2.22)"

+I
l.

10' (t) .10(t)
- 1

t
coa 6(tk.t) dt +.j 10(t) 81D 6(tk .t) dt

-1

De bijdrage ... het iaaginaire dee~ yaa de iategraal 18 0, .aat de ia'e

graad i8 ee. oaevea fuaktie. Veroaderete1 dat .(t) weiaig veraa4ert i.

bet iategr.t1egebied, terwij! de cos 9 ia hetzeltde iategratiegebied .e

le periodea .oet doorlopea.

Stel dat 8(fk,t) verloopt a18 fuDktie vaa de tijd, zoale ...gegeve. 1.
figuur (3.2.24). Op de tijd-a8 yaa 4e figuur i8 h~t tekea va. cosB ....

gegevea. Ia tipsr (3.2.25) is het .erloop vaa de iategraad vaa (3.2"2,)

geteltead. De so. vaa de gearceerde oppervlaltkea geeft de waarde van 4.

iategraal aaa ia het tijdsiaterval T. De waarde vaa de integraal is ee.

fuat ie vall t}t. e i
.-=--+--....:::::or-...... 9, (fk.t.)

/F-f----+-----+------"lr-...8, - 'n:

~___t-__+_-_+-------1f---+-~e. - 2 n:
-+-----t-----t-t---'Io. 9, - 3 1t'

T

o



-3.9-

!
2. -t.

Ale co. 8 maar ~ele perioden in het inter~al T doorloopt, wordt de wear

d~_~an de integraal gege~en door het oppervlak in de buurt ~an het

atatioaaire punt. De andere opper~lakken koapenseren elkaar. Hieruit

~olgt: 1D de buurt ~an een extremua zal e langzaaa ~eranderen ala ~-
. t

tie ~&D de t~d; de b~drage tot het frekwentie.pektrua A (f) z~ hier

het grootat sijD. Heeft 8(fk ,t) geen .tationa~r punt, dan zijD de bijdr....

van de integrand in de eiDdpunten ~an het inter~al bepalend ~oor d. waar-
t

de ~an A (f). lmaers de opper~l~en in het centrum ~an het inter~al koa-

pensereD elkaar.

Met behulp van een ~ektor~oorstellingkan het principe noi Bader worden

toegelicht.

•A (f)

C/O

·Ja(t) e
-cD

j'r(t) - j2trt
e dt.

De integrand kan in het komplexe ~lak worde. voorgeateld ••b.~. tiSUar

(3.2.26).

'\f(e)
a(t)e J

21tH

fig. 3.2.26



In de ..ge.18' .an het .oaent tt' •••rop 4e .er8chilhoet koaetaat i.,

dat wi1 .eggea dat de heide .ektor_n .et gelUke .nelhei4 draa1e., d..

•al de bijdra,e ... de 1ntegrand tot de lategraal.gea1ddeld oagelijk sija

aan aul. nit beteke.t dat op t k de eerete afgeleide .aa de .er.ch11h.ek

nul le, ot.e1 dat de ta.geaten .an de raaklijae. aan de t.e. kra.ae.

21ltkt en Cf(t) gelijk zijD.

'fit)

In de 1.1eidinl is reed. geeteld dat het zendaignaal frek.entie .e.od8

leeI'd moe••ijD om het ontyangen signaal op de t~d-ae te kunnen koapriae

ren. Teneinde .en optiaale detekti_ yan het geretlekteerde sisaaal te

bereikeD moet teve.. de sigDaal-ruie.erhoudiDg voor de detektor .an 4e

oatyaDger ••xi.aal zija. PuI8koa~re8eie.'n aaximale signaal-rui••erhou

dia, .orde. hereitt ale geldt:

, 1'. .. -j2ltl'tZ, <I) .-- H (I). (I) e1C
0

detektor

, ,
f z (t)O--OF(f)koapreeeielilter

H' (t)

,

,....-------------, g' (t)r-------...
.e.gfilter

W' (f)



B.t fr.kw••tl••p.ktrua yaa h.t •••••1,Daal 1. a&aC.paat a.. 'd.,oy.r-, ,
drachtakarakt.rl.tl.k B (f) •• (f) yaa d. ODtYAQC.r. al.t 1. 4. si•

• a. Y.raoS......p•••l.C, aaar la d. a1.... fr.kw.ati.aa.,a••i ••_

'.'.1. Vit,aa,.ai«DAa1 ,let).

Sub.tltuti. yea d. optiaaa1fl1teryoorwaar4e ('.'.0) ea ••r ••ar1os1.,

yaa de ko••taate YertragiDg ~2 1. bet uitsansaslgDaal geeft

Ia au Yo14a.. aan b.lde boy.al.ao.ad. Yoorwaard•• , daa tan b.t .1t......

• isaaal 0' ••a •••••udlg. wij•• b.rekead word.a.

Ia h.t frekw••ti•••bied:

OP

J , ,
.'(t). , (~) B (f)

-00

,
• (f) e

j2ltft
df

11III

Jl' ,. , ,.
g'(t). x: B (f) H (fl. (f). (f) e

-~ ,

j2ttft
df

Of)

C'(t) • i; jiB'wl
2 I. (t) 1

2

-00

In h.t tUde.b1.dt

8' (t) • f' (t) • [ h' (t) • .'(t)J

e
j2Jtft

df

, ,
waarb\1 beet) 0-0 B (f) ea w'(t) 0-0 • (f) d. reapOllalea yan d. fl1te••

sUa.
co

J j2~ft

h'(t) ••'(t). B'(f) .'(f) • df
-00

j21[,ft
df

Substitutie Y&a ('.'.0) ea yerwaarloslas y.a 4e koaataate y.rtrali•• ~2'

1e14t tot:

hilt) • w'(t)
,

-00

,.
F (f) e

j21tft
4f



-'.12-
,.

Aus.ai..... S.14t r (I>' 0-0

alas

,.
t . (-t). kaa I'(t) wor4•• ,.achr.v.a•,.

(-t)
,

,'(t) • '. (t) • K Io •

, ..
Al. I. (t) 1'...1 ie, wordt

..
• JItOIS'('t,) tz'·('t-t) 4't

-0-

-
,(t) • K Jf (-r) f (-r-t) d't d. autokorr.1ati.tuakti•••ao..el.

o • s
-010

Ie. optiaaall11t.r i~ vaak t.ch_iach .iet te·r.ali••r ••• Bet 1s d~..

weaa.lijk ••• aethode t. vi.4ea oa, uitsaaad. YaD ••a r.ali.e.rbaar .,.

ti.aall11t.r, ••a Ir.kw••ti. seaodul.erd .isaaal te b.rek••••••t •••

aaa b.t opt1aaalfilt.r aaag.paet fr.kw.atieap.ktrua. De d.api•••kar~

t.riatiek van ••• opti..allilter ie ~.t ao.ilijket te reali••r.a.

Aaap..eiag Ta. de laz.karakt.r1ati.k van het ,optl8aalli1t.r aaa het ....

loop van h.t arcuae.t .V8D het Irekweati••pektrua levert doorg..aa , •••

oDov.rkoa.lijk. bezware. Ope

UitgaaQ4. van 4e oad.r <3.2.2.) algel.id••t.lliagea zull•• de .odula

ti.luakti. vaa h.t aead.igaaal ea het arguaeat vaa bet .pektrua bU b.
aaderiag b.r.k.ad word.a, 1adi•• ·de oahull.ad. va. h.t 1.18D,aai,.a&1

ea 4e .odulua van het .pektrua oaatba.kelijk .ekozea word••• ». ,ev08'••

oploeai.,•• ao.t.D voldoea aaD.d. Four1.r-traaslor.at1e·voor h.t •••••

• igaaal. ~ d. baad vaa b.k••d. tra.aloraatie. zal daa worde••as.....

boe groot het produkt va. de iatervall.a, waar h.t .eadaigaaal .a ••t

apektrua le4.li.ieerd zijD, aoetea zij., o. ee. voldoeade go.d. b••ad...i.,

yaa de .zakt. oplossias.a te v.rkrUgea. De beAad.riag...thode he.tt &la

uitgaasapunt h.t priacip. vaa de stationaire laze ea w.rd oatw~kkeld

door E.lf. fowle [12].

}.}.,. MOdulatielunktie.

Gegevea i. bet zeadsigaeal:

f. ( t) ,. a <t) coa ( 21[.1c t + <of ( t ~

, { j't<t) j21t1 t)
• Re a~t). e C

• R. ( at(t) _e j21tlct} = Re {I
z

' (t»



.aar1. a(t) 4. oahvll••4. i., a'(t) 4. koapl.z••odulati••• f 4.o
c••tra1. fr.k•••ti•• I.t koapl.z. fr.k•••ti••p.ktrua i. ,.4.fi.i••r4:

J- -j2nf' I

,·(t). f.'(t). dt 0--0 fa (t) ('.).9)
-00

St.l:
I

& (f) 0--0 a'(t)
,

•• A (f) • A(f) •
ji(f)

,
d t II: & (f- f~ )

, ,
Door ••betituti. va. A.(f) in d. uit4rukkial

I I

tu•••a & .a r .or4.. afgel.i4.

," - j21t ( f-fe)t

" (f) • Ja'(t) •--St.l au I-I .ll, dan ie
o

, , I

F (f) • & (f-f ) • A (a) = AU)
c

jl(.o.)
e

.aari. &~) d••04ul•• en t(O) ,h.t erg...nt vaa h.t ep.ktru. i •• Vi. 4.

".atcb.4-fil'.r" of opti.aalfilt.rvoor.aarde '(}.,.o) volgt door .ub.ti
tuti. vaR (,.,.,,):

j %"fr"'l)' -j2ltf'tzI t %~6 , ,. ,.

F (f) • & CO) = A(D.) • so K R (l). (f). (,.,.,.. )
o

8t.l 4at h.t koapr••a1.f11ter .or4t g.karakt.ri•••r4 door d. Irooth.4.. ,

I , , j B(.n.)
B (f) • M (f-fe ) • M (ll) = M(,O,) •

• n h.t •••,f11t.r 400r:. ,
• (t-f ) :z .. (n) • W(Oo) •

o

.aaria M("1,) .a Wen) b.t d••pi.,....rloop ala funkti...aa a r.pr•••nt.r••

• a B(!}) •• Z~Jl~1 •• ra••karakteri.tiek ale tunkt!. va. d. tr.k•••ti••

D. optiaaalfilt.rvoor.aard. kan au o•••••rkt .ord•• tot:
,jim) 1 -jB(A) -j21l.o, -j21lf't2

&(,0) • • r M(J1) W(O)e.. (,.,.17).
o

Vit C.1ijkat.lliag VaD d••oduli ea argwae.t•• vollt
1

&("l,) • r M(J'l,) W("1,)
o

i «(),) • - (B(Jl,) + 2:r.n. t 1 + 21tJ1.'t2 + 21t f e '1;2}



B.t ultl••gaail.aal, 4. autokorr.lati.tuaktie, kaD ••t behulp V&D

(}.,.,) ••Dvou4ig b.paald wor4•• DU voldaaD i8 aan d. optiaaallilter-

voorwaar4e (~1 • ~2 • 0)
00

J . j21ttt
g'(t). G (C) • df

-00

-
• JAC!l

-00

• •H (I) • (f)
j2ltft

• dt

j21tf tc

j2'1tf t. c

• •

•

Of uitgaADd. vaD h.t uitgaagsaignaal kan de modulus van h.t z.adailQaal

ap.ktrua b.r.k.ad word.D:

[J-·t -j2
1t

f ct. -j21l.nt }i
A(J),) • S ( 2 • e . dt

1 "
·00 0

i
-j21tlt l

• dt J
Uit de tw•• afgel.ide foraules (3.3.19) en(3.3.20) is door d. keu.....

d. oahull••de vaa h.t apektrua. ~(i1), het uitgaagaaigaaal g'(t) bepaal4

.a vie. v.raa 1a door de k.uze va. het uitgaasssignaal d. modulua vaa

het z.adapektrua, A~), bepaald.

,.,.4. 9ploaa1al•••

M.a ka. zieh au aIYrag•• of b.t .ogeiijk 1s oa 4e oahuii.ad. va. h.t

••adaigaa&1, a( t), oaafhaDkelijk vaa A(.O.) te kiazea .a dan t (ll) .D cr (t),

respekti.v.lijk h.t argumeat vaa h.t •••dapektrua en de .odulatlafuakti.

vaa h.t •••4ailaa&1, t. berekea.a. D. opiosaiDle. f(Jl) e.~(t) .o.t••

voldo.. au

jlf(t) j211f e t ji(n)
aCt) • e 0---0 A(J) e

Ia het all••••• ia dit .chter aiet mogelijk. ne moduli aCt) ea A(J1) ...t ••

voldoea aan ~.paa14. b.perkias••• "De Fouri.r-aaallae g.eft hiervoor S."

oploa.~... E.a g.h••l v~n aoodzakelijk.ea voldo.ada Yoorwaar4.a waaraaa

voldaea .o.t word.a door 4. moduli vaa ••n Fouri.r-paar ia aOI ai.t ....,.

1N1••,.d. )



Voorbeeld•• van b.perkiDs•• sUn ses.ven door Pal.1 •• Wi.aer [11] 1a 4e

th.ore.a'a 10 e. 12 e. door Bard1 [18].

Th.ore.. 12.
I

V.road.rat.l f(t) i8 causaal, d.w.z. f(t) = 0 voor t , to

f(t) ~O voor t ~ to

daa i8 h.t v.rloop a18 fuuti. v.. d. frekw.ati. vo 11'( f) \ au d. be

p.rkias I·bo.d•• :

r~df«".
-000 1 + ~

Dit b.teke.t, elat d. loS II'(f) 1 sn.ller lIoet afn•••n dan 1 voo,"
1 + f2if I ---. .....

TII.or••a 10.

V.roaderet.l dat f(t) cauaaal 18 ia tw.e punt.a to .a t 1 , daa i8 F(f)

eea seb.l. fuaktie vaa eea expoa.ntiel. orde,' dat wil zeggea dat 1'(1)

diff.re.ti.erbaar is ea continu. '(f) is Dul in e.a aaatal discr.te

punt.a, .aar ai.t aul in e.n .indig iaterval.

Bard,'s th.ore.a.

Als f(t) snell.r af.e••t, daD ••• Gaussische fuaktie vaa t, g(t), voor

eeD ,root argu••at. daD .oet de lourier-g.traDBfor.e.rde, F(I), l.a,...

••r afD•••• daD de aau88ische tuDktie vaa f. t O(f) 0--0 g(t).

Uit d. dri. theore.a's kaa ••D kODklud.reD dat het for.e.l wiskuaelis ,.

Zi.D ouog.lijlt i8 a\ t) ea A«(},) oDafhauelijk te kie.eD eD d. hi.rbij b.llo

r.Dd. ~(t) ea t«(.t) te b.rek.DeD zo dat voldaaD wordt aan d. Fourier-traDs

for.a~i. (3.3.1). De beDad.ring vaa d. Fouri.r-traDsfor.ati. is echter,
"goed" ala fl.t produkt vaa de iDt.rvallea, waariD f '(t) en I' (f) e•••sigaificaate waard. h.bb.n, groter i8 daD 1. Ho. "goed" sal DOg worele.

gev.rifi••rd. I. het oaderhavige seval betek.nt h.t dat T~ f > 1, waari.

T d. pu18duar van het zeadsigDaal eD ~f de bandbreedt. van h.t zeDdsp.k

trull is.

'I' • 250fUa.c J
fAf'::$ 100 kHz ~ =? T~ f =25·

E.D oDathaDk.lijke keu•• is dus geoorloofd.



D. aaaeabaal tuaa.n h.t •••d.ieaaa1 .n h.t ap.ktrua i.:

Subatitutie .an 4. r.aultat.n van (3.3J1) t/. (3.3~3) in bov••staaa••

v.rg.lijking le••rt:

f '(t)•

..
·JA«(),) •.-

j21t f tc

of:

a'(t) = a(t)
-jlf( t) f

• 2: A(Jl).--
·1 J.«)l ·-- •De korr.spond.r.ad. betr.kking .001' A (~) is:

II-ttl ·

wor4t b.paa14 door 4. waard•

••n stationair pu.t, mit•
j (Zl.nt + t (.n.) J• •

lndi.n nu a(t) en A(l1) gegeven zija kunn.a beide vergelijking.n (3.3.27)
en (3.3.28) for••el word.a opgeloat. Een exacte, algemene oploaainc.·
m.thod. b••taat ni.t, .aar d. mo.ilijkh.den kuna.n w~rd.n o•••ild door

het priaoip••aa de stationair. faze toe t. passen. In woord.n 1uidt

het priacip.:

D. waar4••an de intecraal a'(t), (3.3.26),
• an d. iat.grand ia de dir.kt. oag.viag .an

A(A) langaaam oaci11••rt in ••rc.1Ukinl ••t

In h.t .tatio.aire punt is

D•••rg.lijki.g ia echt.r para.etriach. Uit 4•••reelijki.g .olgt h.t ••r
band tu•••• n. ell t, i_era ki•• bijvoorbee1d o. A ia bet atatioaair. pat

dan is t:

t •
,

V.rg.lijtiag (3.3.26) kan a.u worden opg.loat met ••n een.oudig•••th"e.

di. w.rd aang.C•••• door Cop.on [15] • De .xpo••at wordt i ••ea Ta11or

r ••ks oatwikk.1d; d. r ••kaoatwikk.l1Dg wordt alc.brok.n .~ d. d.r4.



t.r••• daaraa parti••l ,.IDt.sr••rd (ai. hijla,. 1).

B.t r.sultaat i. (.,.r,.lijk ••t ,.2.19)1

a' (t) ~ mA(Al •
J!:. ,(2) (A)'

B.t plust.k.D ,.l.t ala +(2) (A) :> o.

Aaaaaa.az a'(t) b••taat .l.chta ala ,(2)(A) ~ 0 .a ia .ea z1a.oll. b••

Dad.ria, "8.d. Fouri.r.traa.f~rmati.ala t(2)(~~ yoldoe.4.

,root i. to. q. ciat i (.0) diap.r.i.t i. ia.n. A.

De ,rot. ao.ilijkh.id bij d•••r,.lijkiag.a (}.3.32) ea (3.3.33) 1a dat ~

Ab• .,att•• i .it (3.3.30) blijkt dat A ••a tua~tl. yaa t i ••

a(t) = koaataat.

X.,. Fowl. ea Ba"art1 [11] besprek•• e.a ••thod... t(fi) ,.D ~(t) t. b.

r.k•••• ala A((l) g.S•••••• a( t) ~oaata.t is o••r .e. illterval. " .

.,. g.lclt claa:

1
(2) -I.TO.)

D. tijd t i. au uit Ae ••r,.lUkiag g••li.i•••rd. '

a(t) = w111.k.uri,. t ••kti••

De aig••••••plo••1ag .oor ••11 will.k.uri,. a(t) .a A(a) is door 'owl.

[12] g.g• .,••• Diff.r.ati••r (3.3.30) aaar A :

dt 1 %(2) -
~ • - 2i 'J: ( .\.)

Xwadrat••r (3.3.32): .

I (2) I
a2 (t')! (,\) • 2lt A20.)

.a "~l (3.3.35) i. (3.3.36) 1D



(3.3.31) kaa o,..10.t wor~eD .et behulp van d. tOr8Ql. yan Parceyal:
ell . ..

fl-' (,) ,2 dt • JI••(n) \ 2 d.n.
-OD -0-

ot: 00 ..

Ja
2

( t) 4t • f .20 .) dA
-00 __

Toepas.iD,.op

-...

(3.3.31) le.tt twee opl0881ngen:

A·JJ,Z(.(l) d,{l.--
'a: t ~_1 a

Z
(,) d't ./"Z(m d.a

Stel 811 d. oplose11l1 yan (3.3.39) 1e:

pet) = Q(A)

P en Q sua de oabepaalde 1ntegraleD yaD a2 (t) en A
2

(A) waarbij aangeaoaen

wordt 4at P( --) = Q( --) • 0

Subet1tut1e yan (3.3.~2) 1n (3~3.30):

(,) -1
t (A). - 21t P . ( Q{A~

J -,
~,(t) =- aTt P (Q(t)} dt + C,

De tweede oplos.1.g '2(t) Yinat .e. op een aDaloge man1er 1I1t Yer,el~.,

(3.3.40) als ge.te14 wordt Q(-) =E; E =de e1gnaalenergle.

'zIt) • .njp·' (E - Q(t») dt + Cz
,

i, e. '2 sija au yol1.d1g bepaald op eeft konstaDte .a en han,en -ll••n
at yan aCt) e. A(t). .



-}.19-

». korr••po•••re.4. oploaalac•• yoor ~1(t) •• '2(t) yia4t ••• door dif

f.r.Dtiatie yaa tI(t) • 21tAt + i(~) !!

!rCf(t) ~ 2ltA* + (2nt + -A t (A>} ~ (J.}.lt6).

D. t.ra , ••••• d. akkolad.a 1. in .ea atat1o.a1r punt aul. Dua'

41~t) ~ 2lt X (3.,.lt7).
Ver.elijki.. (}.}.~7> 1a a.aloog aaa (}.}.}O)'

h t(A) • - 2iC~ t~.,.,,).

Op i4••ti.&. wij•• word.n ·n. t ••• oploaatagen voor ~(t) g.voad•• 400r 1a

(}.,.~') .. (}.}.45) t. aubatit••r •••

t OIl A :II f

A. t

- t (f) • +~( t)

P • Q

Q a P

Daa i •

••

n. bijb.hor••d•• beaaderd., Fouri.r-transforaati•• zijD alechta g.14i. ala

h.t produkt vaa d. iatervall•••aariD aCt) .11 A(.n.) ,.d.fi.li.rd z\1D,
grot.r is da. 6&•.

j21t f tc
• o~o

,
r (f) ::I A(fl,)

i.t _.t.oora op d. steeds t.rugk.r.ade Yraag, hoe groot h.t tijdbaDdbree4

t. produkt ao.t zijD os boy••at.aad. benad.riag•• te rechtvaard1,••• haa.t

at vaD d. k.u•• van aCt) ea A(Jl). Aan de baad vaa voorbe.ldea .a1 de or4.

groott. vaa h.t tijdba.4br••dt. produkt b.paald .orden.



1
a(t) • 7:

Voorbeeld 1.
1

e(t) ia ••1 ~u1teD bet i.teryal 0 ~ t ~ T eD eliacODti.u op de 81tei••••

Ye. bet 1.'erYa1. A(Jl) i8 eeo coat1••e funktie e••001' alle trek.e.'i••

,e4eti.iier4.

Ste1:

• 0 eldera

1
:

60= }cIB baBdbreeclte yaD het 8i,Daal apektrua. Bet tijdbaDclbree4'e pro

dukt i. '1' A Jl,. 't L:1 t.

aebruik aakeDd yan de al,e.e.e oplo.810Ia.et~ode ya. Fo.le en .an oploa..

aiD, (,.,.40) Ylodt .eo:

1
2

+ </it)

Uit.erke. yaa de iote,raal le.8rt

t 1- .- ('! 'It
~ - arct.... .A.)
2 600;

Subetitue.r <'.'.55) iD <'.'.50).

i 2 (,Q) ~ ,.2T J(~ -arctaa ltv dJ1 • C2

Oa ~(t) te y104•••ordt (}.'.55) op,eloet yoor Aeo geeub_titu.ercl 1.

('.3.1,47).

Ke1 e.a. [11] b.bbe. de Fourl.r-,etranetor•••rd. VaR Agl) e • .a-
.erlek berekenel yoor '.e•••arclen ya. bet tijdbandbreedte produkt. t •••

'1'6 f ~ t e.'.



------ aet .tatio.air. taz.

o 0 0 0 nUll.ri.k. b.r.keaiDI

1. t1gaQr ('.'.58) aijD d. waard•• va. a(t) eDq(t) u1tg••• t yoor 4. tw••

oplo••1.....' ..04.D .D. yoor tw•• waard•• yaD .,6t (zie tig.1. rowl. (12).'

1Q = i-_' c!!J
AQ. 2 It AQ. d i:

2

TAf:a ~
1t

T.

-2

-I

-3

O+--------~~-.o:::::::_-------____fo+_--------=.::::::::::::::4000;:::::------------- ...
T

-2

IaLl)
Q(o)

atg.leid. Ta. de aodulati.tuD1ttie Cf (t).

o 1:
2.

T 0

oahullende ya~ het zend8ignaal aCt).

KoDkl,.l.s ». oyereeDk...t tu••eD d. beDad.rd. 'ourler-getraD.tora••rd•

• D d••xact. traDstol'llatle 1. go.d yoor 'rAt. O(15). lIit. aCt) •• A(llI)

Di.t ••••Dti••l aD.ders YaD yora zijD daD in (3.3.53) TeroD4.rateld.

Voorbeelcl 2.

aCt) en A{.o.) zlja nul blaiten de iDteryalleD o"'t..:'r en lal ~ A~ e.

di8coDtlDu op 4. uiteinden TaD d. iDteryalle••

,
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8t.l: a(t) 1 o ~ t ~T--r;
• 0 .ld.ra (3.3.59)

A(A) 1 \.n. \ ~
- "AO

~ 2

• 0 eld.ra.

G.bruik aak••• Y&D d. ~lg.m••• oplosaiDgs.ethode yaD Fowle •• YaD de .

oploee1a, (3.3.'9):

'to1J 1T 4'& II: m'
o

U1t.erk•• leY.rt:

A+AA
t 2
fa An.

A1 dt

-~

eD

1.0.1 ~ ~
- 2

jlf( t) j21ft. t
Klaud.r •••• [3] hebben de Fouri.r-getraasfor.eerd. yaD a~t) e •

Dua.ri.k ber.kend yoor dr1•••arden yan h.t t~4baDdbreedte produkt t •••

TAl • 10.125; 60,5; 120,125.

In figuur 3.3.64 is de .aard. yan A(fi) u1tgezet voor de b.id. oploeeia,a--.ethode••D yoor d. 3 .aarden yan TAf.

,



nu••ri.k

- - - - - st.tio••ir. t ....

0,10.2.
O""-------t-------r----+--~----I 0'----+-------.---4-----t---:-------. O,'----+------;--+-___....---...;;;:::a..I

o.li OS O.b 0.8 0.1. C>.4 0.([ 0.' 0.8

.. r
8im
RCo)

IS 1.1>

1- 1 1

O,s. OS OS

oahull.nd. Y.D h.t sp.ktrua.

tig. 3.3.64.
(Uit Kl.ud.r •••• (3] tig.4.5,6, pp.756-?57).

. IOllkluai.:

De ov.r••nkoa.t tUS••D de beaad.rd. eD d••xact. Fourier-g.traDstorm••r

d. i. goed ala T~t • 0(120). VolgeD. h.t theorem. 10 van P~l., •• Wi•••r

(3.3.23) kunll•• Di.t d. b.id. moduli aCt) .D A(fi) b.adb.p.rkt sija. R.t

th.or.aa wordt .cht.r atg.zw.kt D.araat. b.t tijdb.adbre.dt. produkt to.

a•••t.

KoDklusi•• :

- Cook •••• [9]_bebb.n d••cho-par.a tb.ori. to.g.paat bij d. ~.r.k••
Ding y.a ••n g.brok.n aodulatietuakti•• D.z. m.thode is tb.or.tisch

ai.t a ••r t. b.at.r.a voor een will.keurige tunktie.

- Praktiscb. r.sultat.a gev.D de richtiag .an om p.ir.d echo's t.

oad.rdruklt.ll.

- Bet priDcip. vaD de stationair. t.z. ia eea goed. m.tbode yoor het

oDtw.rp•• vaa zow.l liDeaire- a18 Diet lineair. r.M. pulakoapr•••i.

signalea.

De nauwk.urigheid blijkt vol~o.ade groot t. zijD, mita vold.aa wordt,
aaa d••is· dat b.t tijdb.ndbr.edt. produkt voldoend. groot 1••



~.o. Ba.1. ' •••••a••n aannaaen.

4.1. ".taaad. op.tellial.,

D. bestud.rial .aa de tijdzijlu.oad.rdrukkiag kan ,e.chi.dea aaa ••a op

etel11a" di. door d. heren Klo.ck .n Oud. Vri.link gemaatt is tijd•••

hua afatud••rperl04.. D. opst.lliag is later op eat.l. puntea g.wijsitd.

Voor ••• ,.4.tailleerd. b••chrij.iag yan de oaderdel.a wordt v.r•••••

naar de af.t••e.rv.r.la,ea [7,8] . All.ea b.t .idd.ntrek••Dt I.d••lt.

sal in de b.schouwinl.D t.r sprat. ko.ea.

D. zend.r.
...

Bet z.adelgaaal i. g~detiaiierd door:

t (t) = a(t) cos B( t)•
a{t) =Ptr{t) .oor I t 1"- If

2

8{t) • 2n t t ~ t
2

c + -Z-

PT{t) be.ft .ea variabele pUlsberbaliagsfrek.entie t c = 500 tH.i

Af • 100 kHz; 't :II 250 "u.ec.•

De op••kk1ag .aa het zeadsignaal geschledt ale Yolgt:

V pul.s,.aerator pi. integrator Tp•

pI,

-~ I\W\/V.~

poort oscillator I--

T

fig. 4.1.2.

Ia b.t ••rst. oat.erp .a. de oscillator .en .panaingsgeatuurde a-.ta

biele multiY1brator. De uitgang.spanning is blokYoraig; .et e.n 1&&1

doorlaatfilt.r .ordt de groad harmonisebe kompoa.at uitg.f1lt.rd. ~••

eiad. oot ••D ai.t-liDeair ge.odule.rd F.M. signaal te kunnen gea.rerea

••rd de o.ci~la~or verY.ngen door" de profes.ioael••paDniDI.,••tuard.

o.cillator van let ••rk Wa••t.k (zie .etiag 8.1 en bijla,e 9.2).



D. oDt"aa,er.

n. oDt"....r be.taat ulta

- BeD koapresslefllt.r .et eeD llD.air. gro.psiooptijdkarakterlstlek;

iref .. 250J'lseo eJ!. ~e. b~Dea 1 dB reoht d••plDga".rl.oop, M(f) • 1.

- E•• li••aire oahullende 'detektor.

- t.e. aaDg.paate v.raterk.ra, di. blDD.n 0,2 dB r.cht sijD.

ko.preaal.-

» A~

~ » r---d.t.ktor
lOX LOx.

fll-\f fll fc·4.£ .
1

£ig.4.1.}.

ID bijlage 9.' ia een gedeta1lle.rel 'bloksche.a getekeDd. Ret de.p1asa"er

loop eD de gro.pslooptijdkarakter1.tlek zijn geaete. i. (8.2) e.'(8.}),

4.2. K.uze "aa apektrua e•.•••gfuakti••

I. boofdstat 2 ia de rlchting aaDgege"e. .oor de k.uz. "a. de .odulua

"an bet apektrua, A(a) en h.t de.pinga"erloop "an bet wee,filter, .~).

V. k••••••g.lijkheld IIa e. b zijn.-.ader uitge••rkt (2.1.13 .n 2.1.14).

I.uze IIa.

A~) 1. trap.zlua-"o~lg en .~) la ee. c081.uafilter.



-It.,-

tls 'o....aL-- o.---------
'B

-....--- -s--- ...·-...•
..

fig. 1t.2.4.

D

.n~) • V + (1-V) cos (~~)

Keuze lIb.

\.0.1 ~ J1s

o~ V ~ 0,1

A(A) en W(Jl) zijD op ee. konataate ko aa COSiDUSYoraig.

K A(J'>.) • W(n)
o

•
\~> • V + (1-V) coa (:!l. It>

2 5
1n.1 ~ .ns

4.,. HotlYeriD, yaD d. keuze. 4.2.

00

J,' <tl
, , j21ttt

g'(t) = B (t) • (f) e dt (4.'.2)-- j!(Jl,)• == A(J£) e.aariD ., (t) , bet apelttrua

• JB(ll,)
B (t) • H(J1.) e • bet koapr.s8ietilter (4.,.,>
, j21tA't1

. w (t) • w(n) e • bet ••egfilter.



.. j{i+B+21t.o.'t,) j21tJ'l,t j2nfc t

1·(t).fA.M.... • 4.n. •
..-

1. para,raa' ,.,. ie , ••t.14 cia' .oor optiaal. filt.ri.g Yo14a...01'
.ord•• a.. (3.,.0)

-j21tt't2• . 1 •• ••r (t) - r 'B (t) W (f) •.
o

A{ll) - 1:- M(A) .(A)
o

• •». Fouri.r-traasforaati. t. (t) 0---0 F (f) .or4t .oll.dis b.paalcl doOr

d. k•••• Ta. t ••• Yan 4••i.r fUDkti.s, t •••t •• a(t), ~(t), A(A) •• I(n).

Ir is .cbt.r ••• ko-pr.eei.filt.r ••t ••• li••air. grOlpelooptij4karakt••
.• jB{Q)

risti.k ••••• r.cbt d••pi.gs••rloop B (f) • ~(Jl) • .aari. 4..,

••
M(o.) • 1

(2lt~2
B(,o,) - 2.Jl.

Dit b.t.k••t dUB dat, bij g.g•••• a(t), 4. k.u.e .aD A(~) b.t st.l••1

••rg.lijki.g•• (4.'.6) .n (4.'.7) Yoll.4ig b.paalt, ecbt.r .i.t .oor •••

b.l. tr.k•••ti.baa4.

A(ll) •• W(Jt) .ulleD .0 .oet•••ord•• g.ko... dat zo go.d .og.lijk ••1....

is aaD (~.'.6) •• (4.'.7).

Er sUa t ••••••r ••gi.g•• yoor A:

1) A =ko.staat; dit r•••lt••rt in ••• k.adratiscb argum••t .oori.

Maar .oorb••lcl 2. .a. paragraa' '.'.5 l ••rt, clat .oor lag. koapr...i ••

faktor•• (»-2.,) de b••ad.ri.g ya. d. Fouri.r-tra.ofora.ti•••t beb~p

.aD b.t pri.cip••a. 4. statioaaire fa•• Di.t Dau.k.uriS ie.

2) A • ko••taut i. I~l~~ eD D•••t li••air af ••t d. frek•••ti. 1a

fiB < inl,,~.



..aD••••d. da'~a> (~-~). kaa ••••t.ll•• 4at 1•••• ,root ~r.kw••'l.

I.~i•• Yolda.. i. a.. (~.'.1) •• ~at h.t pr1aclp~ VaD d••tatloaair. fa-

•• to.,.,..' .., .ord•• yoor d••• koapr•••l.faktor (voorb••ld 1, par.,.,.,).

De k.u•• va••(~) wordt sl.cht. 1.,.g.v•• door d. r ••ultat•• vaa •••U
lobo.d.rdrukki.g in d. ant••••th.orl••• door v.rg.lijklDg (4.,.6). ladl••

• 1.t vo14aa. wordt aa. (4.,.6) o.tstaat .e. groot S.W.i.-v.rll••• M.t , ..
y•••ta..d b.toOS 1. keuze IIa g••otiv••rd.

De k.u•• II~ b.ru.t op ·h.t optiaaalfilt.r prl.cip•• Voor d. praktia.h.

r.all••riD, va. IIa .al ••• co.l.u.-filt.r g.ko.strue.rd word••• ~1' 18
d. r.d.a waaro. WelL) we.r co.i.usvor.l, g.ko••• 1•• B.t ll.ealr. ,roe,.

100ptijdfl1t.r .al au ".iet •••r'bruikbaar zij., iaa.rs aa. (4.,.6) ••

(4.'.1) .o.t voldaa. .ijn voor lo.I ''\.

A(l},) is b.paald door de k.use VaD W(n). a( t) e. A(n) bepal•• Cf( t) •• I (.c\)

e. hi.ra.d. 1. B(A) ook bepaald.
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5.0. Berekeai••ea.

Ultgaaa4. vaa eea tweetal kevze., voor de a.hulle.de vaa het frekweatie

spektrua ea 4e overdrachtsfuaktie vaa het wee,filter, zal .et behulp

Taa het priDclpe vaa de statioaaire fa.e de .odulatiefuaktie bereke"

wordea.

Bet uitgaass.i,.aal kaa oader bepaalde aaDD..ea op eea eeaTovdige -U••
berekead worde.. De berekeaiDgeD Toor eea aaatal paraaetergroepe. wor

deD uitgeToerd .et ee.-digitale rekenmachiae.

5.1. BerekeDiag vaa de .odulatiefuDktie.

Bet zeadsigD..l f (t) ea het'spektrua F(f) zija gedefiaiierd ia para,raafz
3.3.3 .et de Tergelijkiagea (3.3.8) tot en met (3.3.13). Met het priae!,e

vaa de statioaaire faze, kaa volgeDB paragraaf 3.3.4, Tergelijkia,ea

(3.3.30) tot (3.3.35), afgeleid worde,a, dat ia het statioaaire punt A.
waargeldt

1 (1 )
t z - 2i i (A) )

a'(t) geschreTea kaa worden als:

ilet pluetekea kiest .ea als i(2) >0.

Uitwerkiag van (5.1.2) geeft:

(5.1.4)

Iteuze lla:

Toor \tl ~ ~



In, ~"\ ' 0( II: 0 InI~ Jl.B

., (, -Ii) SloB ~ ,~, ~ .as
• .o.s- \fiB

(21[.0..>2
Bet koapreae1et1lter heett de tazekarakter1at1ek B II: 2/U (4.,.8). JU
beDaderiag aoet YoldaaD wordeD aaa (4.'.7):

4ue.
(21t)2

- ; /G > 0 dU8
.~

+ konataDte

Koa~inat1e yan (5.'.'.) en (5.'.9) heett ala resultaat:

t II: f .2(.n.) d"1. + kon8tante

waariD de koaetaate zo groot gekozea wordt, dat voor fl. 0 ook t aul le.

De .o.eDtele trekweDtie wordt geYoDdeo door dittereotiatie yan

9(t) • 2Ttt t + Cf(U.c

t(t)
, 49 ,

= 2i Cit • t c + 21l
d't (t)

dt

InYUllea yaD (5.'.4) iD (5.'.") eD X

t(t) = t c +n(t) +{t + itt a}
door .n. yaryaDg'D gee tt:

cUl
dt

Volgaoe (5.'.'.) i8 de laatete ter. oul zodat

t(t) -,f .J'l(t)
c
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In (5.1.10) 1a tala tuaktie yaaJl geYonden; door eea eeDYoud1ge aathe

aatiacbe be••rlt1Ac kaIa,n, ala tUDktie yan t leSCUreyen .ordea: ,

i),LO

J'l, ~ - A B : t • 1t1
2 .n.

t • -x/lis - ,k [1:;- (1:1 - cl. (.n. - l\) } 3J
De para.eters .orden .6 geko.ea, dat .en continu verloop vaa ~ ook .e.

continu Yerloop yan t tot geYolg heett.

S..engeyat:

t = K1
2

l}, O~ '.0.' ~ JlB (5.1.,6)

t = ljfl (1:/ n B + 3".. ( I:/- - [1:1 .- 0( <In\ - "\) f11.l\ "- Inl ~ l}; (5~ 1.17>.

Ret verloop yan de aoaeatele trek.eatie ala funktie yan de tijd kaa .it

(5.1.16) ea (5.1.17) op eea eenYoudige wij.e bepaald .orden. Vaak is .e

bepaliag YaD de layerse tunktle aiet eeavoudig ea kaa de bepaling h.t

eenYoud1gat grafisch geschieden.

Mgaentel. trek.eat1••

t( t) ... f = .0.( t )
c

t=-
K 2

1

.w.[ K1
II t or

f1g. 5.1.20

t a 4:so

o

~.sl------------...."

.a.a I----------"r

-ns L>.-_.L...-_'--_-------'------'--

-ts -t.



Uit het Yerloop yaa de aoae.tele trekwe.tie, kaa de aodulatiefuDktle

'(t) bepaald wo~dea (5.1.11):

't(t) • 21tJ(f(t) • fe ) dt • 21t.f(t) dt • ko.st...to

ICeu.e lIb.

aCt) • Ptr(t) ",oor 'tl" i
W("l) 1 {. • 'II.1l) .

A(~). K
o

• K; V + (1-V) cos (2 '\)

Met (5.1.10) e. (5.1.22)1

t. • K:2 f( Y • (1.Y) co..• (~~)} 2 dn • kout...to

De intesratie ko.sta.te wordt zo gekozeD, dat ",oor.n.s 0 ook t =o.
Stel DU

It J1, , d.n.. •
2Dg

dx,
2"\;

(5.. 1.2Jt.).x =-zr- ""'it p =1t2 S

Substitutie "'.. (5.1.24) i. (5.1.2,) seett:

t.(x) • ~.fty2 · 2Y(1.Y) 000· x • (1.y)2 eoo28 x) dx. kod.tant.

o (5.1.25).

.~

ta(x) • ~ {v2x + 2V(1-Y) I.(x) + (1_V)2 Ila(X») + kODstaate (5.1.l6).

o -

De waarde. ",aa I (x) e. 12 (x) sUD opceaoae. i. bijlage 9.4 en zija ,e1ijk• • •

aaa I (a,x) ",oor a =0 uit (9.5). Ir .ijD twee voorwaarde. die ee. ",er-• •

b..d legsen tusse. de ",rije parameters • eD V e. de kODstaate e. K •
10' 0aeSe",e. ls:.nos = 50 kHz, dus p =,- (5.1.21)

Voorwaardenl-op t (0) is x =0; hieruit ",olgt, dat 4e kODstaat. nullsa .

,
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D••, de re~atie t.~e••, V e. 1
0

is:

'.(t) • t· a:t (.,2 1 +21(1-1) I. (i) • (1_V)2 12.(~~

De ao.e.t.le frek.e.tie ala fuakti. van de tijd, kan bet ee.youdi,.t

grafiach bepaal4 worde. .i~ bet verloop van t. ala fuDktie vaD 4.

frek.eDti• .. ~ ~
2 as

'.(f~) • /; (y2 i ~ + 2(M) 1 I. (i~) + (M)2 Iz.;i ~)} (5.1.29)

"

De aodulatietuaktie~(t) kaD DU at4d.ls iDtegratie van f(t) be,aa14

wordeD (5.1.11)1

5.2. Berekeai., van bet uitSanl8sipaal.

Iteuae I1al

I. paragraaf 4., ia ,esteld, dat ~la A(a) kODataat is iD een frekwe.ti.

gebied 0 '" 10 1$ fiB' ~ (,(}.) eeD kwadratisch verloop sal hebbeD (ver,elUll

,.,.,4). Als •• A(O) in ee. groot frekweatiet.terva! kODstaDt i.

t,oB» .0.8 - nB) daD sal iD dit ia.terval yoldaan nDDen wordeD aa. (4.'.1) I

In het ,ebi•• waar a(O) lineair afDeeat, i8 Diet voldaan aan (4.'.7).

ecbter die i.vloed op bet ait,angssigDaal sal geriDg s~ teBgevolge ...

de grote d.-pi.g op de uiteiDde. yan bet frekwentieinterval, iaaer. ket

deapia,sverloop van bet weegfilter is cosA.voraig.

Voor de eenvoud van de berekeBiDg yaD bet uitgaDgsaigBaal wordt .u ...

ge.o.e., ciat ook i. het iDterval (~~ 101 '" "1) de afwijkiDI vaa (4.'.7)
yoldoe.de kleiD is, oa te ku..eD etellea:

,



». koaateat•• C, .a C~ wordea au 0 ,.ko••n, a.dat zij g••a inYloed

b.bb•• op d. yora yan b.t uitrang.aisaaal. Z~ y.roorzak.n al.cbta

••n koaa'aa'e Y.rtrasing, du.

y (.0.) • 0

S.t uitgaa,.aigaaal gt(t) uit (4.,.4) wordt nu:

f
'- j Y (fi) j2nJ1.t

gl(t). A.M.... • dA ••

·-00

00 . j2Tr"lt
I .1AMW• (t) • dn

-00

j2 It tet
i_.ra gl(t) = .'(t).. (0.5.24) •

In paragraat ~.2 is ge.t.ld:

A (.0.) • K
1

-o((I.nI-,o,B) 0(. 0 \G\ ~ "\

M«(l,) • 1

Wn (.0.) • V + (1-V) cos
n
. (!~)

j2 n t tc

A, M .a W zijD ey.a-r.el. lunEti•••

In bet alg••••n kaa nu atgeleid word.n voor t(x) = even r.iel:

j"'f(Z) • jpz dz • j:(zftcoo pz + j aiD pz } dz (5.2.6)

-~ -~

All••n f(x) cos px yan de int.grand g•• ft ••n b~drag. tot 4. iat.graal.

D. uitkoast i ••••n .n re••l
00

u( t) • R. ( ,,' (t)r. Ro rfA M • (ca. 2n.n.t + j aiD 21L .at} d.n.} (5.2.7)

..00

du., 00

.(t) • J A.M••• co. 2lt.n, t d.n.
-00

D. int.grand yan (5.2.8) i. g.d.tini••rd Yoor lal ~ Jls .n 0 yoor In,?~

.n is .y.a. DUB (5.2.8) wordt:
.as

.. (t) .. 2 f AM. C08 2ltfl. t d.n

o



(5.2.10)

(~t;~ coa 21ln.t d.n

IDYRlle. yaD (5.2.5) le.ert eeD spliteiDg .aD de iDtesraal 1D twee

etukke.: .n.

a,.(t) • 2J:' (V + (1.V) coa" (~~~COIl 21:.o.t d.n +

o
J1.s

2[["&1 ·o«.o.·.o.B») (V + (1.V) coa"

B

UD{t) • 2 (IBD (t) + ~s. (t )}

ID de bijl.ageD·(9.7) ell (9.8) zijD de integraleD IBn(t) en ISn(t) .eI"4e..

uitgewerkt. Na traDstoraatie van variabelen ierkrijgt .en volseDe (9.7.6)

eD (9.8.4):

-D(a) =2 [IBD(a) + Isn(a>}

• 2 IBD(a,xB)

+ 2 I BD(a, ~) - 2 I BD(a,ltB>
·

2 {~. }
- 2o(p V Ixo(a, 2' ) - IXo(a)~)J

- 2o(p2(1_V)2 (IU(a, ~) -Ixn(a,XB)}

• 2 IB.(a,~) - 2O<p2V [IXO(a, ~> - IXO(a,~)}

- 20( p2( 1_V)2 (Ixn(a, ~) - Ixn(a, i)}
I BD (a , ~). i8 .olseu (9.7.5). (9.5. 10) en (9.5. 11 ) :

= P K
1

{v siDaa ~ + __-...,;(:..;1:,..-...;V..:.>-:D.:.I _
(a+D)(a+n-2) •••• (a-D+2>

Uit (9.6.',> leidt .eD afa,

81D(a-a)1 )
(a-.)

(5.2.15)



waarbij Ixa(a) •• Ixo(a) 18 de foraule. (9.6.16) .D (9.6.18) t/. (9.6.21)
voor a • 0 t/••• 4 u1ts••chr.veD zijD.

s......vat: voor. keuze IIa.

I (a)
x1

I x2 (a)

IX}(a)

I x4 (a)

=... fI (a+1) + I (a-1>1.
lxo xo j

• t I (a) + -1 -[I (a+2) + I (a_2)1 '
xo xo xo J

== } [I (a+1) + I "(a-1 )1· + ~ (I (a+}) + I (a-})}! xo xo J 0 lXO xo]

• .l I (a) + i{I (a+2)+ I (a-2)\ + ~h (a+4)+1 (a-4)1! xo xo xo J 0lxO xo J

.n
x:a!£ x .!.~ x

S
.-

2
l't

2 a B 2 ~

It -(1-,&)d.. 1: .......'1 _

.n. _.a
S B

Var1••r • va. 1 t/. 4

V valt 0,.0 t/. 0,10 1. 10 .tapp•••



j2 rc·.o.t

&.ell.. lIb.

Bij d. k.lI•• A(t) .. • (1) in paragr.af 4.2 •• pa~.graaf 4.,. 1. Y.r~d.r

.teld, dat bet .pektrua Y&. het .e.481;..al F'tt) gekonjuleer4 1. aaa_

de oyerdracht.fukt1. yan bet kOllpre••iefilter B~ (f)' en bet w.elf1lt.r

W'(f) ••a Yoldaanie aaa de optiaaalfilter-voorwaarde kan bet u1t,aa,••
•

eignaal I'(t) eeaYoudi, berekead worden (Yergelijk paragraat ,.,.1). Ia

(5.2.,) e. (5.2.4) i. reedB afleleid dat

• R. {,' ( t )} .

• Ro { II.·(n) •• (0) •• (a) 0

Ir Celdt:

'.0.1 L A- s

• 0 elder.

W' • W'· = 1.,,2 =~

• 0 elder••

•

Bet uitgaa,eBignaal ie, b~ Y~rwaarlozing yan de konetaat. vertrag1., ~2'

j2
Tt

f ctJ
d.o. ••

(5.2.,1).

ne .aard. YaD d. int.graal i8 dan even .n r ••el en g(t) kan ••nvoud1.

ge.chreven worden al.: .0,
S( \) s a( \)e.o (2 "It f e\) & J -:l.n) e.o 21lO.\ d!l.. e.o 211. f et (,.2.32).

1t _n~ 0

41t wordt. ",-I'

a(o) ~ Z ~ -::x) • e.o • x • P d x (,.2.,,)

alo x ".& J~ I 0 • ,,!lost .. P & ~ •



·5.10·

Ko.for. paragraaf ~.2. 1••(~) • V + (1-V) co.· ~ ~ e.
S

'(x) • v + (1.V) co.- x

cia. i.
1t
T

_.(a) • ~ f(y
,of

= ~J(y2
o

+ (1-Y) coaD x} 2 coa a x d x

+ 2V (1-V) COSD x + (1_V)2CoB2D} COB a x ci x

(5.2.,,).

Volge.B bijlage 9.5:

'It 'It 2 1t
1

0
(8, 2) + 2(1.V)V 1.(8, 2) + (1.V) 12.(8, I)

(5.2.,6).

AlB I (a,O) • 0, hetgeeD "eds is afgeleid ••• , V, T e.nS sijD vr~ te kieze. parameters; bij elke keuze van de para-

meters behoort een Ko(n,V,~,~s) konform (5.1.28).

Sa.ensevat:_yoor keuze lIb.

u (a)
n

Met

'It n!
I.(a, 2) =--------------

(a+D)(a+.-2) ••••• (a-.+2)

12D (a, ~) = In' (a ,i) voor.'· 20

si.(a•• )~

(a-n)

'It .n.
x = 2 ~

,

Vari.er • va. 1 t/. ~

- V~.. UfO t/. 0,10 i. 10 stappe••



U1t (5.1.28) Yolstl

1.
0

2
• \R {.,z i • 2V( 1-V) 1.(i) • (1.V)2 120(~)}

5.3. Bepalial yan de par..eterwaarden .et behalp yan een digitale ".bl!!.
18 paragraat 5.1 en 5.~••ijD uitdrukkingen atgeleid yoor de. atgeieide

t(t) ... de .odulatietuDktie ~(t) en de oahUllendel a(t) I yan het .1t

langaaigaaal a<t). De para.etera in de.e uitdrukki.gen .ullen iD d•••

parasraa' geopt1aali~eer4 worden aan de hand' ..n de eiaen, die i. para

graat 1.2 leateld .ijD aaD het uitlaageailnaal get).

ID de tor.ule <0.5.9) ia;u ged~tini.erd ale:

At .~.
2lt

Bet ko.preaaietilter heett een lineair verlopende groepalooptijd yan

450-550 kHz en het groepalooptijdveraehil ia 237,5 ;u~ec.

~, = 100 kHz en' A"tt = 237.5 ;usee

Pe puladuur van het ingaaleaignaal ,.<t) wordt hieraaD gelijk geko.e•••

at,erond,

T • .240 ;'leec.

- 21t M. • 2 tt '10
5

108 !!!../U - T • 6 • 2 n. 4. 1666 • 2
240.10- aec

In paragraat 5.2 ia aaDgenoaen, dat de hellingen van ~S en ~t 1n he'

trekwentiegebied 0 ~ \~, $nB gelijk, maar tegengesteld zijD. due



-5.'2·

eD

a - 2ltX 2
1

Uit 4e aubatitutie vaD (5.,.6) eD (5.'.7) iD (5.'.5) volgt:

2 J. -10· 2 2.K1 a 2.~,0 10 volt .ec

X1 • Jt,8990 10 -5 volt .ee

BepaliDg .an Ko kaD ge.chieden .et de optiaaalfiltervoorwaarde ('.'.0)
voor .0.. 0:

4 -, -1
Xo • 2,0412 10 volt .ec

De .pektrua para.etera wordeD zogekozeD, dat f(t) cODtiDU is. De relatie

tu••en de par..eter. wordt gegeveD door de foraule. (5.1.6), (5.1.,6) ••

(5.1.17).

Stel nu dat gegeveD is:

1
~1 =i: - ~,8990

o
T a 240 10.6

K
1
(1·P)

o'=n.il..-
. SB

2
t B -, X1 .c1a

If
= -2 (5.1.17) voor .n. =.Q.s •

Xi•• DU n B en ~ ' daD ZijD verder alle parameters bepaald.

!=.I.:. .n.B = 48.10' Bs en p = 0,1 daD Yolgt:
~

t B = K,2 nB = 24,0 10-10• ~8.10' = 115,2 JUsec.



ell

__~2~4~O_.~10~-~6~ • 48.10' [1 _ 1 + 0',1 + 0,01
2.24 ° 10.10

.;;;';'';;'';'~~~ ~ .-.l~

1 +0,1 + 0,01,

ell

• 4,8999 10.5 (1-.0,1) =
(5',4054 - 48,0) 103

Bet verloop van d. aoaentel. trekw.atie is DU Yolledig bepaald door de

formules (5.1.18) ea (5.1.19) eD d. boyeastaande parameterwaard•••

Bet uitgaagssignaal g(t) is b.paald door d. oahulleade l u(t) \ • Bet "I'.
loop yaa u(t) i .....ag.vat in de foraule. (5.2.19) t/a (5.2.26).la •••

ze foraul•• i. gebruik g.aaakt van getraasfora••rd. paraaeters.

D .D V zija vrij te kie.ea paramet.rs. x, a, p, xB .a Xs kUDae. uit de

spektrua paraa.t.rs_bepaald wordea.

~ Met de sp.ktrua paramet.r.aarde. uit h.t boYen.taaade Yoorbe.ld

yillcit aea:

2'\
p = 1r' • ,4,000

(d1aeasieloos).

Op e.D ideat1ek. wij•• zijD .d. par... terwaardeD yaa tab.l (5.,.11) ber.kead.



van 0 tot 0,10.

Bepaal: ! D. plaats yan

De b.paliag,.n h.t verloop yan u(t), de waarde .n de plaata yan h.t

e.rat••ztr.... eD d. hootdluaY.rbr.ding ia nu eenYoudig, war.'h.t ni.t.

dat ••n b.r.k.niag ••t eenYoudig. aiddel.n .en grote hoeY••lh.1d w.rk

ia. B.t proble•• is nu ••t ••n disitale rek.naachin. (t,p8 x-8, El.otro

logica) yan h.t Rek.ncentrua der T.B.E. Y.rder uitgewerkt. Bet probl•••

w.rd in de volg.nd. yora gegot.nl

a.,.V.n: 1
aa (a) • 2 [ ~(a, ~) .o.p2 (Y I xo(a,1 + I1-Y) I

u
(a,) } (5.2.1.9)

••t IBn' I xo en Ixn kontora (5.2.20-25)

en :a (ua(a)} Yolg~ns b~lage' (9.9); beide .et paramet.rs ko.tarat.'.l'

(5.,.11) .n (5.,.12). Ne•• voor n = 1,2,3,4 en Yarieer V in 10 stapp.n

het hootd.axiau. • •
, 0

b D. waard. yan U (a ).
- DO. ,.
c De plaata yan het eeret. neven.xtre.ua a1 voor a >0:
- (u

n
(1)(a) :II' 0 voor a = a

1
). ' •

d D. waard. yan u' (a1). ,

~ Ia au /11a (a1 ) '"J O.O}16 Iull(ao ) I (-}OcIB 81.). daa

! De waarde van a waar u (a ) =0,637 u (a) (4-dB punt).
Y .n Y n 0

& Is (a -a) ~ 1,5 dan
Y 0

~ De waarde van u (a ).n Y

1 B.t Yerloop van u (a) als tunktie van a yoor de paraa.t.ra
- n

., v,.aS,.oB en ~. die, aan e) en g) yoldoen (yari.er a in 200

stappen van 0,0 - 20,0).

1 Bet Y.rloop van IBn en Ixn ale tunktie yan a (yarie.r a 18

160 stappen yan 0,00 - 8,00).

De b.paling yan i) en j) w.rd alechts dan uitgeYoerd, indien de r.sulta

ten daar aanl.1d1Dg toe gaven. Als proet werd.n de para.eters.ts I, II ••

III (zi. tabel 5.,.11) in de machine ingelezen.

De r.aultaten yaa d. spektruakeuze behorende bij parameterset I gay••

aanleiding d~ke.z. wat uit te diepen, door e.n andere b.rek.ninga••tho

de yoor d. par...t.rs toe ·t. passen. Voor e.n bespreking van de r.aulta-
-

ten w~rdt y.rw!zen naar paragraat 7.1; voor een tabellering naar bijl.,.

9;10.
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Geleyell: K1 • ft.,8990 10-5 ; nS • 5'.405".10' (set I)

YOort8 (5.1.6). (5.1.16) ell (5.1.17).

!!!! nu .eder_ fiB en f3 als yrije paralletera. De paraaeters T. 0<., xB
etc••ordell op een analoge .anier als yoor tabel (5.'.11) bepaa14. De

resultaten yoor de, paralleters IV. V en VI zijn .eergegeven in tabel 5.,.12.

De rekenaachi.e-uitkoa8ten yoor de z~uaonderdrukk1ng, hootdlusyerbr.41.g

en Yerloop yan bet uitgangssignaal. zijn getabelleerd in de b~ageD

(9.10.,-4-6). De aoaentele trek.entie a1s tUDktie yan de tijd in (9.10.5).

,



.. -
Pa.ra..eterseta.

set 1 11 III IV V VI

kOllat.at.1l &ODstantell

I 1 4,8990.10'" K1

,.,
4,8990.10

'r 240 • 10.6'
AS

,
5,,4054.10

t s 120 • 10-6 P ,'+,00 • 10'

! 68 -6
• 4, 12.10

vrije paraaeters vr\ie paraaet.rs,
46.10' 42.10' 50.10} 46.10' 48.10'.a

B
,48.10 .a

B

~ 0.1 0,01 0,001 f3 0,1 0,1 0,001

bereke.d. parameters berekend. para.et.r8

-6 -6 8 -6 -6 .6 -Et, 115,20.10 110,40.10 100, 0.10 t B
120.00.10 110,40.10 115,20.10

B

K2 O,1.K1 0,01 • K1 0,001. 1\1 K2 0,1 • K
1

0,1 . 11 0,001.11

xB O,9}6' ~ 0,8614 ~ 0,8988 i

.o.s 53,405'+ 10' 57,8800 10' 65,9736 10' T ~46 ,04.10-6 .;0- -I233,94.10 2'9,05.10

-10 _ -10 -10 -6 -6 .-4d.. 81,5684.10 40,4249.10 20,4145.10 t s 123,02.10 116,97.10 119",.10
.....

129,71.10.10 59,595.10·1C
x 0,8988 • ~ P,7947 • I 0,6366 • ~ d.. 90,650.10·

,. B

,4,00 • 10' 36,8476.10'
,

P 42,0001.10

t 4,6812.10-6 -6 -6- 4,'19'.10 3,7894.10a

.,

tab.l 5.3.11. tabel 5.,.12.
,

. - ..
, I .

,
.



,.).2. X•••• II'.

a.'....... a.(.) • ~ (v2 Io(a, ~) +2(1-V)V.Io(a,'~)+(1-V)2I20(a,~)}
(5.2.'7)

cl
• et i& • (a) koafo~ b~ag. (9.9) .a

De vrij. paraaetere z~a·nS' n .a V:
, 105

.as a 50.• 10 , due p =1t (5.1.27)

V = 0,00 - 0,10 in 10 stappea.

K
0

2 ~ ~ [v2 i + 2V(1-V) Io(~) + (1_V)2 120 (i))

to (x) • ~ [v2~ + 2V( 1-V) Io(O,x) + (1_V)2 'I20(O,X)}

o .
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6.0. aealiaatie.

6.1. Modu.latie fuaktie.

In paragraaf 8.1. is de sp&aaiagsse.tuurde Wavetek-oscillator beschrey.a.

»e opwekk1ag yan een niet-lineair frekwentiege.oduleerd 8isnaal kaa a¥
seschieden door de oscillator te aktiveren .et een niet-lineaire .,...lD,.
»e niet-li.eaire 8panning wordt opgewekt .et een in8telbare fuaktiege••

rator (sie fig.6.1.1) •.

SOOV'llV

o-A-A·
T

tjjdbasis fuaktiegene- 1ffoSl oscillatorfpo,: -TektroDix 54?-i I-r- rator Wavetek 155 aaa

'1' • 24-0/'1.ec Whilbrick f c.500 kHz poort ---..
pAP/B- FF zen

Af= 100 kHz ..
-2S-oV

,...
trigger .. .,
pu1s .n..
T=240psec
fpha 50Hz

Aan de ingang van de funktiegenerator i8 een zaagtaDdvoraise spa..i.,

sewenst yan -5QV tot +50V .et eea pulsherhalingsfrekwentie Tan 50 Hz. »e

pulsduur yan de .aagtand is ln8telbaar en is 240 JUsec. Een saastaa.,e.e

rator .et een derg~ijke hose 8panaiag was echter niet beschikbaar. De

uitgangsspanaing yen de tUdbasi8 van een Tektronix o8cilloscoop, tlp8 547,"
,is hieryoor sebruikt. De tijdba8is werd extera g.triggerd .et een blo&.''',

vormiS 8isaaal yan 2V; dezelfde spanning triggert ook de poort.

De stabiliteit ea instelbaarheid van de gebruikte fuaktiegen.rator yaa

Philbrick, type GAP-B, liet te wen8en over. De oorzaak moet gezocht wordeD

in de korte 8tjjgtijden van de zaagtanclspanning. Een ander t,pe senerator

was echter aiet be8chikbaar.

,
lndie. een frekwentie.waai van 100 kHz gewenst is, moet de uitgang••paa-

nias van de fuDktiegenerator van 0 tot 510 .~ 8tijgen. De spanniag i. in

stelbaar ge.a~t .et behul~ van een potentiometer.
i
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De W••et.k kan bij de.e bOle trek.entie. ni.t .eer setr1ggerd worden.

Bet ~itlaacaa1.aa.l 1_ coat1Du. De poort laat bet gew.aete ge4eelte

door. De le..ten _pektra .oor de di.er.e frekweDtie gemoduleerde ai,Da

leD wordeD be.proken in paragraat 7.2.

6. 2 • .eeg tU. t er.

Boe kaa uu eeD ~eegfilter .et een doorlaatkarakteri8tiek volgeue

(4.2.5),

W' (f) • • (.0.) e (l,. t-t
c

. [v + (1-V)
ncoe

)

j2 It .n. 't
1

(:! ~) e
2~

eJ
l[ .n

-j ~-20s

gekonetrueerd worden?

Met behulp van het pr1ncipe van de Wheeler-box kan elke niet-rechte

amplitudekarakterietiek, echtermet een rechte tazekarakteristiek, ge

realiseerd worden [20] , mits de amplitudekarakterietiek op een een

voudige wijze in een Fourier-reeks oDtwikkeld kan worden. Onderetel dat

de aaplitudekarakteristiek een coeinuekwadraat-vormig .erloop heett,

due ••eD, dan ie, (6.2.1):

[

j ~ ~
W'(t). V + (1-V) e + e

2

1-V-2

j2lt.n.. ~
2"1;

1-V
+T e

-j2 lt .n•.J...} n't2~ j2 1t ,u· 1
x e

:I W(ll.) e

Bet uitgangeeignaal van het filter



beataa' uit .en hoofdkoapo.e.t:

1.V
- e2

1-V
T •

{6.2.4}

De groep.loopt~den zijD konstant en bedragen reap.

voor de hootdkoaponenten en

=_ "t
1

't:ll _ -L !... (2 'It .n 1: + 2 'It .ll.)
2'1t dA 1 - 2;tt

voor de echoparen.

1: - ,
:II - 1· 2"\;

• 2Met behulp van de Wheeler-box kan nu het cos -tilter gereali.eerd worden
( tig. 6•2.8). .

vertragiag
'C - ...-1:- 1-V.I 145 T

• ,
G,{f) 1+V G

Z
(

",ertraging '(1
2

+

1-V-vert raging 4

't, + 2.1
5

tig. 6.2.8.

Ret ingaa.a.ignaal G1 '(t) wordt o~ drie aanieren konstant vertraagd e.

in een bepaalde verhouding opgeteld. Ret ~itgang.aignaal G2 '(t) 0--0 S2'{t)

ia nu g.wogen.
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Te reali8.ren i8 een ••egfilter .et .en "Haaaing"-••plitudek.rakteriatiek

en een lineaire fasekarakteriatiek

n () n 1t a
.~~) = v + 1-V cos 2 r.r

s

.n. • f-I
C

t e • 500 kHz, n =2 en V = 0,08

Uit.erltell Tall (6.2.2) le.ert,:

.(,n,) • 1
2
+V [1 '-V+ "1";v C os 1t

fa.< }
f -f

8 C

1+0,08
= 2 [

1 + 1-0,08 C08 1t •
1 +0,08

Ret frek.entieg.bied 1s (f -f ) - (+f -f ) = (550-500) - (450-500).s esc

6f = 100 kHz

I == 550 kHzs
f • 450 kHz
-8

dua

De ..xi.. ill de overdrachtstuaktie treden op voor

• 1 III C08(0+k2Jt) en f == f c

f-fc
C08 It. f-f

a c

dua k • O.

. 5
De .ini•• tredell op voor I • f • 5,5 10" dus alB

B

coa1t
f-I

C

t ·fs C
• -1 = cos< 'It + k21t) (6.2.1~)•
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D•••rtr.gia••• kua••••ooit aegati.f sijD dus .ag ••a st.ll••

1
"'1 - ~ • 0

dan is:

1:
1 = 10 )'Is.e

••
~1 + 2~ • 20 ;us.e

S
(6.2.16) •

De verhoudiag .aari. d. echo-par•• word•• opg.teld is:

1+V 1-V 1-V-Z- :~ :~ • 1 : 0,425 : 0,425

B.t blokBeh••a .ordt .u:

o. 21:)
1

0,425 +

10 )'Is.e 10)'Isee
vertragizag vertragi.g

fig. 6.2.18.

6.2.2. Di••••ioa.ri.g van de v.rtraging8l~ne••

De artik.l.n van Ulrich e. Bu.e.ann [21] .n (221 sijD ee. go.de leidraad

b~ h.t oat••rp van ta••draaiere, met een recbte amplitudekarakt.risti.k

en li••airfa••v.rloop (ko.stante gro.p8loopt~cl).

De au vol••a4. arabol.n .orcl.n .allee. in d••e paragraaf gebruikt; aij

.t..... o••r •••••t [21] •• [22] :
Te bena4er•• gro.p.looptijd: T • To =10 ;Usee.

Toegelat•• ri.p.l: ~T • Z 0,1 /.Usee (6.2.19)
Frekwe.tieband: t_A= 450 kHz tot 550 kHz

Karakt.ristiek. i.p.4anti.: R1 = R2 = 600.0.
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Set oat..I'P ahi.dt .ol,.•• ·90orb••ld 4.5 [21]:
Tr.n.t....' aa baadtilt.att•••dr••l.r. D••r 1.ag4oorla.t t •••dr.&1.I'.

result••"t 18 2 g.Dor••li'••rd. pOl.D rODd oor8prong in h.t koapl.x.
ylak

TraD.tor••tie YoaD de polen Da.r h.t baDddoorlaatg.bied g•• tt een yi.rt.l

pol.n:

. -

Bet artik.l van Bin••aa (22] geeft foraule. yoor d. b.r.kening YaD koa
pon.nt.a als d. poleD g.g.yen zijn. Ala d. polen b.kend zijD, dan zijA 4.
nulpuDt••:

B1,1. • 250.10' + j ','57.10
6

52,2- • 250.10' + j 2,894 106

)( ~" o '1

~ o 2.

S

lC 0 1'"

x o 1ft

fig. 6.2.22.

(6.2.21)

Met 5 • ~ + j r.J .n c5 .n c..> uitgedrukt in radialen/aee.

Voor ••n t •••d. orde t.z.draaier geldt V04r de oYerdraebtstuDkti.:

(1-5,,) (N-NIJ -)
,I'l(H). _.----

Oi+N~) (N+NV·)
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I. 4e ta.e4ra.ier .,..etri.cb:

c, Z • R1-R2- 600.n.I 0

L1 ,,- 1/
,,-

C1• 2R1 '1
F

""/

Zo ---.
,,-

4- Zo/

ne yertragiAg yan 10jUaec wordt gerealiaeerd door .erieachakeliag yea

twee 2de.orde fazedraaiere. De brugechak,ling (tig.6.2.24) XaD ,etr....

toraeerd worden in een overbrugde T-.ectie. De waarden VAD de koapoDea

ten eD de reaoDaatie trekweDtiea zijD aangegeven in tig.6.2.25~

52,8 ,.us

600jUH

6.2.'. De optelachakeliDS.

71,4 "uB

456kHz
R • 600.n.

2

De onderliDg Yertraagde epanningen aoeten-nog in een instelbare Yer

houding opgeteld worden. De optel.chakel~ng aag de vertragingelijDea

Diet bela.teD en moet boveDdien Dog enige versterking bezitteD. Bet

optellea ge.chiedt door 3 tranaiatoren met een inetelbare wieaelepAD.

ningeYeraterkiDg. De transiatoren ~ebben een gesamealijke ~llektor

weerstaad. Oa de iDgaagaimpedantie voldoen~e, g~oot te maken (50 k~)

werd a&D de iDgang van elke veraterker een emitterYolger geplaatat.

ID bUlase 9.12 ia de volledige echakeling geechetat.
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6.2.4. Bet ban4t11ter.

De d••pla. yea bet .eegtilter buiten het trek.entiei.terval van

450 kHz - 550 kHz .as Diet v01doe.de groot. Vergroting yan de de.pia.

in bet spergebied .erd bereikt door het .eegtilter t. gebruike. 1.

ko.binatie .et ee. Tchebyschett-banddoorlaattilter. Bet ont.erp ge

schied~e .et een tabellenboek van Teletunken [23]:

Te realisere.: ba.ddoorlaatgebi.d van 450 kHz tot 550 kHz;
ri.pel <:. 0,1 dB;

.onotoon 8t~gend. demping;

bij t =0 600 kHz een minimale d••pillag van 40 dB;

Zo = R1 = R2 t:: 600.0..

De .aarde van de ko.ponenten en resonantie trek••nties zijD aangegeven

in tig. 6.2.26.

1,70 raH

60,2 pI'70.9 pI'

11--....--"":1r'lr"Y)~-1-------,~"Y1I'iJ7r\

987 ;WI

104 pI'

o

600.0...
37,4 flB

2,71 nF

. 21,7;uB

4,72 nY

25,6 JIB

nF 600.0...

resonantietrek••ntie. van elke tak: 497,5 kHz.

tig. 6.2.26.



1.0. !!!IItat•• , koDklu.i•••n.voort••ttie«.

D. b••pr.k1ag van d. re.ultaten van d. uitg.voerde ber.k.ning.D - .ij

lu.oDd.rdrukkiDg, hootdlusv.rbreding, .~entele trekwenti••n h.t ••r

loop vaD h.t uitg&Dg••ignaal voor t ••• vora.n van de oahull.nd. VaD

h.t ••nd.isaaal.p.ktrua en d. w••gtunktie - kan het ••nvoudigst , ••obie

d.n ••t b.hulp .an ov.rsichtsgrafieken en tab.ll.n. De gedetaill••rd.

g.,.V.D. zua oPJ.noa.n in d. b~ag.n (9.10) en (9.11).

~.U.. IIa.

•D. oahull.Dd. v.. h.t s.nd.ignaal is blokvoraig. De .odulatiefunktt. i.

b.r.k.Dd ••t h.t' princip. van de stationair. fa••• De oahull.nd. VaB h.t.
sp.ktrua i. trap••ium vormili de vo~. wordt gevarieerd door de k.u•• vaa

s.s param.t.r.~t. (si. fiC. 7.1.1). De faze van h.t zendsignaalsp••'rua
i. iD h.t groot.t. tr.kw.ntieint.rval k.adratisch ( Ill\ ~ [)B). B.t w••c-

D .
filt.r is oos -vor.is, op een voetstukje V (zi. fig.7.1~). D. oahull••d.

van h.t Qitgangssi,Daal is .et ••n digitale rekenaachin. ber.k••d. ~.V.D.

is de zijlu.oDd.rdrukking en de hoofdlusverbreding als funkti. vaD d. pa

ramet.rs.ts eD n, V bepaald. De modulatiefunktie werd It.et de haad" b.r.

k.nd.

Alvor.ns ov.r te ,aan tot de bespreking van d....rzichtssrafiek.n, sal

d. bet.k.at. VaD d. grafieken in d. b~lagen (9.10) voor paramet.rs.t I,
word.D b••i •••

- D • 1 De .~usond.rdrukkinc i. ~g ge.n 30 dBi dit is de r.d.n .ear
.. 4. r.sultat.n ai.t ••rder zijD uitg•••rkt.

- D • 2 D. aijl_.onderdrukkiDg (9.10;3.1) a•••t t~ t.rwijl d. ~.ot41 ..
v.rbr.diag afn•••t (9.10.4.1) bij to.n....d. V. (E.n toen .

• aard. VaD, V h••ft ook .en toenaae van d. waar4e van b.t hoof4

luaaaxiaum tot gevol!; h.t spektrum wordt .ind.r g••o,eD .n 4•

•••rgie in d. hoofdlu8 ne.mt to.).

Voor V .'0,08 tot 0,10 .ordt veldaan ~an d. eisen voor d. hootdlus••r~r.

diag .n sij1u.oad.rdrukking. De ••egfunkt~e n • 2, V =0,08 wordt "Ba.aiag

•••gfunkti." ••no••d.

- n • 3 D. zij!u.oDd.rdrukking toont .en aaxiaua .n nee.t daarna • ••r at.

De hoot41usv.rbreding neemt af bij toeA•••nde V. -
- n • 4 De zij!usoDd.rdrukking en de hoofdlusverbr.ding n••en b.id. af

bij to.a•••ade v.
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3.
»••oa••t.l. Ir.kw.nt1. (9.10.,.1) n...t toe ••t (1 - \(tijd) .oor

"\ " \{}, -\ ~ as·
Uit h.t Y.rloop .an 4e oabull••4••an h.t uitgangaaigDaal (9.10.6)

blijkt 4at h.t ••rat•••••••xtr••ua inderdaad d. grootete .aard. h••'ta
. 1

d••01ge.4••xtr••a a•••• ~eer dan ••earedig a.t 1 af.

I. d. o••rzichtagrafi.k•• zijD d. r.sultat.n .oor sro.p.a .aD paraa.t.r~

!!!! s....' ••at. Ke. gro.p wordt g.k....rkt. door een bepaald ••rlo.,
.a. de para.et.rwaarde.. Bet ••rloop in d. groep.. ia saa.Dg.~at 1a

tab.l (7.1.2).

,

~o.» ••rlool) I)araaet.re o.derzoek .aa.
I - II -III ~s - D.B >~ groott.ord. .an p....

0( c:::.< • et.rs

~ <.
.

IV- I - V ns -nB > i.vloed van d. st.U-

a. L.. heid van de sp.ktrua-

fiaalt.
(3 z konstant

I .... VI o.s - '\ == konetant invloed van ~ (.,..
eX ~ ko.st8.Jlt - trua - vo.tstuk k2 )

f3 .(. -.,

De uitkoaat•••oor groep I - II - III g.ven .en indikati••an d. groott.-.
ord. VaD d. paraa.t.ra als e.n zijlusonderdrukki.g van - }OdB e. .en

ai. xhoofdluav.rbr.di.g van 1,5 t.n opzicht. van .en -vormig. oabull.n-
. x

d. ge.iat wordt (zie grafi.k.n 7.1.3 en 7.1.6). te. kompromis ·tuaa.n 4.

d. bov••g••·..... (t.genstrijdig.) eisep wordt ber.ikt voor d. paraa.t.r

.&ard.n uit aet I voor n • 2 •• V = 0.08 - 0.10. De onderdrukk1.g vari••rt

dan vaD -38 dB tot -39 dB en de v.rbreding tuss.n 1.45 en 1,50.

Voor n == 1 .ordt z.lfs niet voldaan aan d. 30dB eis voor d. z~uao.d.r

drukkiag; dit is d. reden waarom d. uitkoast.n voor n=1 ni.t i. b.

schou.i.g zijn genom.n...



n. uitkoa.t•••oor •• 3 .n •• 4 lat•• w.l ••• b.t.r. maxlmal. oa4.r-

. drukltu, 81•• , .aar d.•••rbr.cl1q is d.rat. ,root (> 1,10). d_t ,.. •••. .
koaproal. , ••n .prak. i •• De groott.ord. VaD d. paraa.t.r. i ••••••t,.-

1.14 toad. s.t I.

De resultat.a yoor gro.p IV - 1- V gev•• aanleiding tot d. volgeaa.

koak!usl.s oatr••t d. yorm yan h.t sp.ktrum (zie grafi.k.n 1.1.4 ••

1.,.7):

n • 2 B~ ••• af..... YIlA d. naakst.ilhaid 0(. yan het 8p.ktrum (01.. 1• ..-xl
maal 1. 8.t IV), ne.at ook d. aijlu80nderdrukki.g af yaa -41.' 41
tot -36.5 dB, t.rwijl d. yariatie yan d. hoofdlu8v.~bre4iagkl.ta

i8 (1,45 tot 1,47).

Ken optiaaal koapro-is wordt bereikt voor d. parameterset IV Yoor a • 2.

V • 0,10. D. zijluso.d.rdrukking .i8 ~aD -41,8 dB en de hoofdlu8v.r~r.cliac

i8 1,46.

• = ,
n = 4

In teg.nstelling m.t boveng.noemde r.sultaten ne.mt d. oa4.rcl~

king to. ala 4. flanksteilheid afn.e.t. De variati. i. d.~oot.

lusyerbr.di.g is w••r gering. De Yerbre4ing is echter .t. groot

(> 1,70).

D. uitkoasten yan gro.p I • VI laten de inyloed van het spektrWl-voetstuk

~2 zien (grafiek 7.1.5). Verlaging yan het voetstuk K2(~ van 0,1 tot 0,001)

bij een Yrijwel k~nstante helling heeft voor n = 2 .en kleine veraind.rial

van d. oad.rdrukking tot gevolg (1dB). Voor n • 3,4 is de invloe4 verw_ar

loosbaar. D. pulsbre.dt. varieert niet. De_invloed Yan~.is due .1.t re
levant.

Grafi.k 1.1.8. geeft het Yerloop van h.t b.r.k••d. frekwenti •••rloop •••r.

In bUlag. (9.10.5) is h.t niet-lineaire gebied vergroot weerg.g.Y•• Yoor

d. Yer.ohill.nde para••t.rs.ts. De invloed van het kleine, ni.t-lin.air.

gebied i8 y.rraes••d. Door de extra niet-lineair. m04ula$i. zija d. riap.l.

op de oabull.nd. van het spektrum verdwenen en de vara is trapeziWl vorsig.

In grafiek (7.1.9) is het g.noraaliseerde verloop yan de oahulle.4....

het uitgangssignaal uitgez.t als funktie ~aD de tijd. In4e _ijl.,•• 9.10.6

zija de fUDkties afaonderlijk getekend.
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Keu.e lIb.

De o.bulle.4e Ya. het .e.da1g.aal is blokYora1g. De .odulati.tuaktle is

bereke.d .et het pri.c1pe Ya.~e statio.aire faze. De oahulle.de Y.. het

spektrua is op een konstante K na gelijk aan de amplitudekarakteristl.k
. 0

va. het ••egfilt.r. B.t ....gfilt.r worlit bepaald door n =1,2,' e. V_IO
tot 0,10 (zie fig.7.1.1). De faze van het z.ndaignaalspektrua Yerloopt

t.ge.g.steld aan de fazekarakteristiek van het koapre.aiefilter. ne ...

hullende van het· uitgangsaig.aal en de momentele frekwenti••~ .et e••

d1g1tale reken.achi.e berekend. Hieruit w.rden de z~lusonderdrukki....

4. ~ofdl..Yerbreli1.g ala fUDkt~e Yan n .n V bepaald.

De zijlusoDderdrukking is voor n = 1,2 Yr~wel onafhankel~ va. de .aarde

van V (zie grafi.k 7.1.10), terwijl de hoofdlusverbredi.g snel af.e..t

(grafiek 7.1.11). Voor n = 3 ia e.~duidelijk maximum in de onderdrukki.,

<-74,4 dB). Uit bet b.r.kende verloop blijkt echter, dat voor .aarde.

V > 0,06 ee. relati.f aaxi.ua i. de hoofdlu. opkoat. Bet DiYeau ligt op

-70 dB en ligt tus.en a = 8 en a =.10 (gtoafiek 7.1.12). Er ia gee. pa

r ..eterset n , V die aan de eiae. gesteld in paragraaf 12 voldoet.• Be.

goede benadering viDdt men bij n • 1 en V = 0,1.

De .0dulatiefUDkti. is niet-liDeair en de helling is ve.l flauwer dq i.

7.1.8. De iDvloed van V op d. helling is klein (vergelljk 7.1.13 •• 7.1.14).

7.2. Reaultate. van metingen.

De .eetresultateD, vervat in hootdatuk 8, g.ven aanleiding tot de volge.

de op.erkinge.:

- De fuDktieg••erator Yoor de op.ekking yan het niet-lin.aire r.M. aic.

aaa! ia Diet geachikt. ~ iDatelling van ••n frekwentieverloop .et kor

te atijltijden - zie toto's 8.4.2. en 8.4.3 - laat de stabiliteit van het

syatee. veel te wenaen over, hetgeen reaulteert in een ~azige oahulle.

de va. het F.M.-spektrua. Bet frekwentieverloop van parameteraet IV i.

zelfs .iet instelbaar yanweg.· de korte stijgtijd: ';usec.

- De oahullende van het lineaire F.M.-spektrum <8.4.2.1) atemtoyeree.

met de theoretisch berekende (vergelijk'met fig. 0.5.30). De breedte va.

het li.eaire spektrum bedraagt theoretisch 100 kHz. Gem.ten w.rd i. het
13 dB paAt (~ x gemiddeld. hoogt. van k1) een breedte ·van 8,1 cm, het-

V2 .
g.en overeeDkoat met .en Af van 101 kHz.
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- Bet bereke.de trek.e.tieYerloop bleek allee. instelbaar Yoor de para

.eter.et III. Uit het spe~truaTerloopTan lis. 8.4.2.' Ea••e•••,

e.ige Yoorzichtigbeid atellen, dat het apektrua trapezi~vora18 y_r
loopt e. atgeYlakt ia ten opz1chte va. het li.eaire r.M.-apektr...

De breedte 1. het 3 dB punt bedraagt theoretisch 104 kHz (f1g.7.1.1).

Geeeten werd: ~I :: 7,3 ca =. 91 kHz.

- In fig. 8.4.'.1 1s eell frekwentieverloop volgene 9.11.2 voor a • 2 e.

V • 0,08 ingesteld. let spektruaverloop moet cosiauskwadraatvorai, zija.

»e theoreti.che breedte is ,8 kHz. Gelletell _I'd: ~f E 't1 c'a == }, _.
»e centrale tr.kwelltie ie verachoven ten gevolge Yan de-instab111teit

van 4e fUDkt1egeaerator.

- Bet 1s dus mogelijk de bereke.de ?Orm van de spektruaoaAullende prak

tisch te rea11sere. met behulp yan een niet-lineair trekwentie ge.odu

leeI'd aigllaal.

- De deapinsskarakteriatiek van het ~eegtilter bleek bU aeting ..al1er

te zUA dall berekend en de central. trekwentie was verschoven naar

485 kHz. De omhullende was cosinuskwadraatvormig. De oorzaak .oet ge

zocht wordell in het deapingsverloop vall de fazedraaiers in de door

laatbaad (theoretische deaping is 0) en in de atregeling van de abso

lute waarde yan de ~ertraSing op 10 jUsec. Relaas was het niet aoselijk

de juiste oorzaak op te sporen tengevolge vaa een detekt in de SToeps

100pt~-.eetop.t.lliDg.

De kombiDatie van resultatea van berekeningen ea aetingen leiden tot 4_

vol.ende konklusies:

In hoofdstuk 2, tabel 2.2.13 e. 2.2.14 zljD de Yooraaamste resultate.

ui t de 11teratuur sameagevat.· De vergelijkiag vaa de gevondea theore

tische waardea voor eea optimale paralleterkeuze met boveageaoe.de re-
\

sultatea leidt tot de volgeade tabel.



..7.6-

ape"ra •••gfilt.r berek.ad. lit.r.tor

X.us. IIa zijlus••n ."rbr.di.g ztJ].lIa· ••rbr.-

A(o.)·~1-d(lnI -{};B) W({1).V+(1-V)COSn~~ 4 dB punt a•• (U.DS
3dBpuat

t. o•.,.ain x t.o•••
x ,18 :It

x

11• ~,9 10.5 Jl =2 V. 0,0 -31,4dB 1,64 -32,2 1,62

129.10.10 4-.
ct. v. 0,08 ·'9,8 1,50 '.42,' 1,"7

:

.0.. 50.103 n • 3 V• 0,0 -}9,J 1,89 ·39.1 1,81
B

53,4 10'{},s· ' v. 0,02 -42,2 1,83 -Jto~8 1.79

It.us. lIlt t.o •.,.n=2 t.o• .,.

A(l),) • ¥& a.2

0

K • 1~.1Jt.103 n • 2 V .0' -30,6 1,00 -32,0 1,00
0

It • } 4 V ".0 -46,8 1,29 -47 1,3012,29.10 n =
0

- De .,.r,e1ijkbar~ uitkomst.n atesaen goed o.,er••n m.t de literatuur,

echter i. d. lit.ratuur is in het ge.,al IIa ••n rechthoekig_ spektrua

oabull.nde .,erondersteld. De rimpele op het spektrum .erd.n onderdrQkt

met behulp .,aa een gebrok.n lin.air frekwentie.,erloop (pre-distorsi.).

Bet .,oord.el .,an de in dit .,erslagaangeg• .,en reken••thode is d. ua1

.,ersalit.it om bJj elk. "willekeurige" keuse .,al1 de spektram-, ••.••fil.

ter••n .eadai«.aal oahullende de bijbehorende modulatiefunkt1e e. het

r.sult.rende uitgangssignaal te berekenen.

- Voor keu•• lIb is ook in de literatuur gebruik ge.aakt .,an het priD

cip• .,0 de stationaire faze ,. vandaar dat ui tkomsten ov.r••nste_.n.

- D. b.r.kende sljlusonderdrukking is DOg oiet gerealiseerd maar de ....t1..

C. resultaten bU de spektrua af.,lakking moeten het mog.lijk a&ken t •.
.,oldoen aan,de tegenstrijdige eisen VQor de zijl~sonderdrukking en d.

hoofdlus.,.rbr.d1ng bij g.bruik van een cosinuskwadraat .eegfilter ••t

e•• .,o.tatukje. .



- In d1t oader.oek is het trek.eDtieyerloop yaD het '.M. ai,naa1 be

rekeDd met behulp' yaD het priDcipe yaD de atatioDaire faze, oDder

aana..e yaD de oabulleDde yaD het zeadsigDaal aCt) ea de oahulleD

4e YU het apektrua A(f). »e modulatiefuDktie <t(t) eD het fasey.zo

loop YAD het apeletrua i (t) leuDDeD hieruit op eea eeDYoudige wijse

YerkregeD .or4eD.

Met behulp yan de berekeade <t(t) kaD DU de Dau.keurigheid yaa de

benader1Dg .et het priDc1pe YU de statiODaire fa.e bepaald worden

door ultgaand.e yaD a( t) eD f/ (t) t het spektrum ArC t) .exp - j i,(t) te

berekeDeD met de FouriertraD8f-oraatieforIBule
jCf(t)

aCt) e

Vergelijk1ag YAn A eD i .et 'F eD i, yoor yerachillende .aarde. yan

het tijclbAlldbreedte-produkt T A f leyert eeD iDdikatie yoor de Dall__

keurighe1dYu de beDaderiDg met"het priDcipe YO de atatiODaire

faze (Yergelijk paragraaf 3.3.5).

- ODderaoek Da&r de aogelijkheid het principe te gebruileen yoor de be

rekeDing YaD spektra yaD t~dtunktiea.

- Berekeniag eD metiDg yaD het sigDaal-ruisYerhouding yerlies YOor de
Y.rschilleDde.•e.,filtera.

- ODderzoek Da&r de 1DYloed yaD Dopp~er-verachuiYingeD op het uitgAll,a

signaal e. de iDYloed vaD het .eegfilter op de Doppler-YerschuiYiag.



Dit af.t.deeroa4ersoek .erd Yerricht onder leidin& TaD

prot.ir••• TaD Dijl. Met Teel seDoe,e. denk 1k teruc aan

de tijd die 1k ia de ,roep R.diosyateaen heb aog.a .erkeD.

MijD b~zoDdere dank gaat uit naar prof. vaa Dijl die ~

altijd aet au,gesties ea opbouwend. kritiek terz~e heett

geeta•••

De .eer trek.eDte kontakten, die ik met -Un coach, ir.

J.E. Rooyackers aocht oDderhouden zija voor aij een OD

ontbeerlijke steun en Btiaulane geweeat blj ae voltooiiag

yaa dit oader.oek.

Drs. A.J. Geurts ea mej. M.J.U. ~o.gena ben ik grote

dank Yerscbuldigd Toor de uitvoeriag yan de berekeaingen

op de digitale rekenmachine.

Teaslott., .aar niet in de laatete plaats, wilde ik mej.

M.P. Verhoeven danken yoor de keurige Yerzorging van het

typewerk van dit verslag.

G.A. \feijera.
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8.0. M.tiM.a.

8.1. M.t1al!a aaD d••av.t.k-oac1l1ato~.

D••av.t.k-08c1l1ator ••od.l 155. is .eD digital. progr.....rbar••

sp&an1a.a••stuurde .eaerator voor aiaua-. blok- •• dri.ho.ksp..ai•••••

De aaplitud. is iast.lbaar tus••• 0 .a 10V ov.r 50~. De fr.k••Dti•

••••t li••air to...t d. apaDaiag op d. oscillator-iaga.g. K.b.v ••••

trek.enti.iast.lkaop kan ••n voorspannlng .ord.a aaagebracht. h.t,•••

r.sult••rt in ••n~ale uitgaagsfrek••atie f.in bij af.ezig~.i4 v..

••n uit••a4i,. spanni.g (aax.10V). Een ext.rae triggeriag kan .ord••

toeg.paat tot 200 kHz. Uit de ge••t.a kro...a kan afgel.s.n .orde.,

dat ••a atuurapanDingsv.rhoging van 1 Volt een frek••ntieverhogia, YaA

ca 196 kHz veroorzaakt.

8.2. Meti.,ea van he~ d.api.gsv.rloop in de oatYan,.r.

t.a.iad. e.a juist. atsluitins (60011) te verkrijge. ea eea vo140e.d.
, .

groot signaal••erd het d••piag.Y.rloop s ••eten .et t ••e veraterkers.

Versterkia, van de g.koPEeld. versterk.r8.

15~

G

v.rst.r-
k.r 3

10x

olllpr.ssi.

tilter

yer8terker

10x
5

fig.8.2.1 •.

1 •• ~ doorv.rboad.n

G • G.aerator vaa Rhod. & Sch.arz, type S.B.F. BN 40861.

F • Fr.k••ati•••t.r van a••lett Packard, t1pe 3734A.

V1 •2=Bui8volt.eter vaa Philips. t1pe G.M. 6012.

V1 = +24.5"aV ~ -30 dBm.
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t V2/ .
. V1

}OO kHz + 34,3 dB

350 34,3
Ito0 34,2
450 34,2
500 34,1
550 34,0
600 33,9
650 I 33,8
'700 . 33,7.

In het trek.eat~e

gebi.d .aD 450-550
kHz aag de doorl""·

karakteri8tiek r ••ht

.orden aangeaoaea.

De 4••pinS8k!f!kteri8tiek vaa het pu18kOllpressietilter.

Ge.eteo .erd .018e08 de opstelliag .ao tig. 8.2.1. Bet d••piogs.erloop

be.at e.o ri.pel. De ge.ete••aardn z1jn d, g••iddeldeo iD trek.eotie

gebieden f IkBs road het ge.eteo puat •.

'label 8.2.3.

v1-
+24,5 .v =- -3QdBa;

V1 t.o•••
V1V ge.eteo V bJ,j 500 ds

2 2

t V1 t
V1

V; V;
400 kJlz -1,0 dB 505 kHz + 0,6 dB.
408 -6,0 510 0,5
41" -5,0 515 0,7
418 .-4,2 520 0,4
423 -3,5 526 0,'
"'32 -2,5 532 0;'
436 -2,1 539 0,3
"1 -1,8 545 0,5
445 -1,1 552 0,2
"50 +0,5 ,60 0,'
'455 -0,5 , 56~ 0,2
4" -0,' 517 0,3
46' +0,1 586 0,1
461 +0,1 596 0,8
411 +0,5 601 1,0
415 0,5
419 0,6 . D. tus.eDschakelde.piog bij
48, 0,8 -
48., .- 0,.1 500 ~z ill 3't dB.

492 0,6
496 0,6
S2 0,0
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8.,. "-tta, .ea 4. Iro.p8100p~ijfkarakt.rieti.k.

Ti.a t..... ord. ta••4raai.re I.... ..a Iroep.loopt~-••r.chil .aa

preal.a 12,5 J"Ie•• i. h.t treneatiegebied .aa 450 tot 550 kHz (8].

let filt.r b.etaatuit 190 e.ktiee (10 te ••i.ig••a•••ge ••a t.kort

a...at.ria&1), due bet totale groepelooptijd.erscbil ie 237,5 jUe.c.

Dit bet.k••t i. teite dat 'd. puleduur ook 237.5 ;Us.c .oet zijD. I.

het ••ralag ie echter eteede aaag.ao.ea. dat de groepslooptijd

240 /'Ieeo ie.

Grafi.k 8.3.1. g•• ft d. gro.pelooptijdkarakterietiek yaa 10 ta.edraai.re

ale taaktl. vaa de trekweatie. Voor 190 faz.draaier8 aoet,d. schaal'YAG

de ordiaaat ••t 19 Yer.eaigYuldigd worde••

8.4. M.tta, .aa ~.M.-epektra.

Ia hoofdetuk 4 zijD .ea a..tal aaaD...a gedaaa ••t betrekkiag tot de oa
hulle.d. fta J'.M.-sipaalspektra .oor d~ k.uze.og.lijkhede. IIa •• lIb.

I. paragraat 5.1. ie h.t bijbehor••de frekweatieYerloop als fuaktie yaa

de tijd bereke.d. Met d. aeetopstelling yan Bewlett Packard (K15-8551B)

Yolge.e figuur 8.6.1. zijD de epektraoabulleadeB yaa de F.M.-sigaal••

zicbtbaar geaaakt. De opwekkiag yan de F.M.-signalen aet diyeree .odu

latieCu.kties geechiedde met de opst.lli.g 6.1.1.

••G. ft-1 B.P. 461A HP 10514A BP 851B/85511
z y.rzwakk.1' ver8t.rk.r balaace spektruaX' R

10 - ?O dB r----- 20 - 40 dB oJ mixer J ana11z.r.........- 200 ••
z 1kHz -150MHz 10-500 MHz

10,1MB. -
40 aua

.M.-eipa&1 uit 1-

pstelliDg 6.1.1. .
A

\

VBF-
oscillator

10-500 MHz

o

r

10kB

tot

30aB

HP 32001

fig. 8.4.1.
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Ret .erkgebied ya. de .pektrua~a.aly.er is begre.ad ¥a. 10.1 MRz tot

40 GRs. Ret te oaderzoeke. apektrua heett een oe.trale trek.e.tie

to. 500 kHz. Met behulp yan de oscillator en de .ixer .ordt de tre

k.eatie oaboog ge.eagd tot bijvoorbeeld ZO MRz ea aaa de analyaer toe

geYoerd. Op het scher••o~dt de boYeazijband van het 20 MHz aig.aal

zichtbaar ge..akt.

In de tigure. 8.4.2 ea 8.4., zUD de oahulle.den van de F.M.spektra

.et b~Dehoread frek.entieYerloop afgebeeld.







Bi;jla~e 9.1.

Berekening.

dQ

•

a'(t) =1A(Q) •

Het ~rgument van de integrand kan in een Taylor reeks ontwikkeld

worden:

rex) •••••

Analoog met in achtname van (3.2.49)

1 d 121l C t +- ~ (C)1 (C ...X)
2xC t + ~ (C) :: 2 x X t + ~ (X) + 11 de \C =X

Substitutie van het gevondene in (9.1~1):

a' (t) :: e

00

+ ~(X)}J
A(C) e

_co

j i~(2)(X) (C_X)2

dC

De Taylor-reekBontwikkeling is geldig in de omgeving 2£ van C= X. De

grenzen ... 00 en+ 00 kunnen vervangen worden door X + c en X- ... Formula

(9.1.5) wordt

dC

j{21lXt

:: ea' (t)

X+C
+ ~ (X»)· J

A(X) e

X-c
ale wordt aangenomen dat A(e) niet verandert in het gebied 2 c rond X.

Substi tueer (C..).) :: X

+ j ~
1 e)

:: Ci2 -- 0 = ~:-~.,.(~2,.,(-X-)"Ii"I~ +c

j ( 2 It X t + ~ (;\)]

a' (t) = A(X) e

2
x

- 202

d x

.-c
Het spektrum heeft een dispersie! verloop van het argument, wet betekent



dat ~(2)(A) groot is en a klein. jC
Aannemende dat 0

2 klein genoeg is om de integraal c nagenoeg aIle energie

te laten' bevatten, ofschoon c klein is, wordt in (9.1.7) c vervangen door

-. Subetitutie van de uitkomst van de integraal

J-e- ;~
dx =.~ a in (9.1.7.) levert:--

voar een diapersie! argument van het zendspektrum I(Q):

,J 2n A( A)
a f (t) = exp j {2 1t ).. t + ~ (A) .:!: *1

~ .:!:~(2) 0.)'

Ret plueteken geldt voor ~(2)(A» o.

() =( d2~(Q)) ,
en t 2 (A)

dd2 Q=A



BiJlage 9.2.

Bloksch.ma van de zender.,

LL1..
T T

L...-.....·'--_I_W_&_y_._t_._x 1_9 ..__.:

r
UTI

VVIII

2 ditterea- 3.
.oBoatab. 4 5 6.!......

,ere?'?kel-
"'u1tiyi- » 1ntegra to

t1ator ~rator "ersterlt.r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --. II
Un1t I

,

~
8 oe,,111a- ?

r4' ~ tor12 lJ 11 l- 1.0. tilte r- I
poort 10 I

~an4tilt.r ~I
IV III I

fig. 9.2.1.

Een sinusvormige spanning van een·tiental mV(1), stuurt een versterk.r

uit in de verzadiging. De toppen worden afgekapt en er ontstaateen

blokvormige spanning (2). De blok wordt gedifferentieerd en geljJkgericht.

De positieve pulsen (3) hebben een pulsherhalingsfrekwentie f h ' diep. •
geljJk is aan de frekwentie van het sinusvormig signaal (1). De pulsen

aktiveren een monostabiele multivibrator. De pulsbreedte T van het blok

signaal (4) is afhank~liJk van het gelijkspanningsniveau van de ingang

van de monostabiele multivibrator. Het blokvormige signaal (4) wordt om

gekeerd en veraterkt, want de integrator werkt aIleen voor positieve

spanningspulsen. De geintegreerde blok (=zaagtand) met een variabel.

lengte T (6), gaat naar een lineaire spanningsgestuurde oscillator (9)

of naar een astabiele multivibrator (7). Het laagdoorlaatfilter (f. grene
= 600 kHz) filtert de grondharmonische komponent uit het blokvormige

uitgangsaignaal (8). Het frekwentiegemoduleerde signaal.(10) wordt in

het ritme van spanning (4) geschakeld.

Tengevolge van het schakelen z~llen ongewenste frekwentiekomponenten

in (11) optreden, die met een bandfilter (450-550 kHz) verw\iderd kunnen

worden (12).



Bjjlage 9.'.

1 1\/'" 2
-"':"---1 ~" >).

eraterker

fig. 9.3.1.

koapre••ie

filter
4 » detektol"

De maximale ingangsspanning' van de versterker is 300 mV (2).

Het aignaal (1) kan met een vierstappenverzwakker tot de gewenete

grootte ver~leind worden. Het kompressiefilter geeft het aignaal (3)

een frek.entie afhankeljjke vertragingj ~tf= 250 ~sec, het dempings

verloop is konstant in het frekwentiegebied van 450 tot 550 kHz. De

versterker zorgt voor een juiste aanpaasing in (4). De detektor de

tekteert het sin x-vormige signaal (5). Het uitgangssignaal isl sin xl
x . x

(6). De metingen aan de ontvanger zijn samengevat in (8.2) en (8.3).

Het kompreasiefilter bestaat uit een laddernetwerk van 190 tweede or

de fasedraaiers. Als de komponenten ideaal verondersteld worden is het

dempingsverloop·vlak .. Echter tengevolge van de eindige kwaliteitsfak

tor van de spoelen en de verlieshoek van de kapaciteiten ontstaat er

een dempingsverloop van '" 7 ,5 dB. Di t dem}:lingsverloop is gekorrigeerd

met beh~lp van een korrektienet~er~ [8].



Bereke.1y .aa I.(x) ea 12.(x)".oor • - 1,2.,.4.

I.(X) - ~.08· X d x

I~.(X) _~coa2. x d x

Met bebulp .a. partiele integratie kan eea reduktietorllule atgeleiel

worde.:

Ia(x) -Jcoa·-1 x d 8i. .-1 / a-1x = coa x ain x - ain x d C08 X

- Co.a -'1 x aiD x +J (a-1) ai. x coan- 2 x 8in x d x

:I C08·-1. x 8in x + (.-1 >/.( l' - coa2x) coan- 2 x d x

• co.·-
1 x sin x + (a-1) JC08n- 2 x d x - (D-1) ~C08· x 4 X (9.4.})

.-1 JI (x) • ~c~o.~__x~a~i~.~x n-1 .•-2
- + --- co. x d xn • n

2.-1 8i. x 2.-1 J 2.-212.(x) :I
008 x

d x2. +- C08 X
2.

1
4

(X) :I
coa' x ain x +' t 1

2
(x) l a(X) -

coa? x 8i. x
+ i 16(x)4 8

2coa . x ain x 2 (1,(x) :I , + } 11 x)

1
1
(x) II: 8ia x

I (x) = x
o

10(~) - ~

11(~) :I 1

12 (i) :I f
1,(~) • ~

14(~) _~Tt

16(1) :I ~n

l a(!) :I Jg6 1t

I (0) == 0
n



Reduktietoraule .oor I (a.x), plua eakele result_tea.a .

I. bUl.,- (9.1) •• (9.8) sal .a. oDderata.... atlei4iD, .ebruik .ea.act

wor4ea. n••&ar4e••a. I.(a,x) .oor x • 0, I ea .*1 t/a••=4 sulle. ao
di, blijlt.. ·t. SUa.

I.(a,x) a Jcoaa
X C08 a ~ d x • Jcoaa-' x cos x eoa a x d x

,J ...,= 2' eoa x (e08(a+,) x + e08(a-') x) d x-
.11 ia

t ~coa·-1 x·coa(a+') x d x =1~eoaa-'x {cos ax ~oa x -aiD a x ata S}4 Z

, ,f a-'• 2' la(a,x) • 2' eoa x ai. x ai. a X 4 x

en ,J .-1 1 Jalia a x2' coa x sia x aia a x • ~ 2' a

, R
:a: - eoa x sin a x2.

dual

, a ,. , J D-'Ia(a,x) • (,- 2'. + 2;) = 2i eoa x aiD a x ~ 2' C08 x coa(a-') x d x •

Bieruit .ol.t:

I.(.0") • Jco.· " coe a " d " • ..1. foe"" ote • " + ..f ooe-1cos(.·0" • x}

• .1a (coaax ain a x + n la_,(a~',x)} (9.,.2)

Ret uitachr~.e. ~aa deze reduk~iet9r.ule 900r .=O,',2,},4 l.vert:
ai. a x

1 (a,x) a (9.5.')o x

I,(a,x)
,

(coa X aia a x + , • lo(.a-,.~)} (9.,.4)= i+T

12(a.x)
,

(coa
2 x ai. a x + 2 • I,(a."x)} (9.'.')=-a+2

I,(a,x) 1 { coa} x·- sin a } . Iz(a..;."x)} (9.,.6)a- X +
a+'
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B.t blijkt all••••oodsak.lijk t. sija os d. r ••ultat.a t •••t •• 1.dl••

yoor x 4••aard.8 0 .a ~ i8 I.(a,x) iagevuld worde•• De•• resultate•

• ljal

1
0

(a,0)

1.(a,O)

10(a'1)

• 0

• 0
,1& a I·-----a

(9.,.8)

(9.5.9)

(9.5.10)
1 8t 8i8 (a-a) i

1.(a,J) a {a.." • (a+8-2) (a+8-4)---(a-D+4> (a-D+2) (a-a)'

D. forau1. (9.5.11) is geld1g voor elk. waard. yaa a .a D.

B.!U&: St.l (a-a) .. 0

c1 .iD (a-D) 1t-
ID(a,~)

2.-2 (a-D) ~it

C1
Clt

1i. ID(a,~) ID(a,~)
1• - due .. T yoor a :z a .2a-+D -'1t

Ste1 (a+D) .. 0

C2a-
2
~

alD (a-D) ~

(a+8)" l
8iD (a+8) ~ - Dll}

(a+D) ~
2

1i.
a-. -D

-c It
I' (1t) 2• a,'2 • ---':2~ voor a+1i .. 0

Iy•••o voor d. and.re ter••D a + D-2 =0 etc.



51a,e 9.6.

Atleldiag ya. eea reduktletqraule yoor I (a.x)x,. '

Ia bUla,. 9.1 ea 9.8 sal yaD oaderataa.de reaultatea ,ebrult wordea
ge..ut.

lxa(a,x) - ~(x-~) coeD x coe a x dx

De oabepaalde lategraal (9.6.2) kaa .et behulp van partlele lntegrati.

worde. opgeloat' &

Iategraal (9.6.1) wordt herleld door de coaa-ter. te herechrUye••

coe· x ka. geechreyea wordea ale'

·. ~
1+ · i + ~ -eoe 2

. 1 4 xeN x x + ~ coe

, coa' · t coe x
1 , x• • x + 4' coe

• a 2 coa2 1 1 2 xx • - + - coe
,2 Z

Iawlle. y.. (9.6.4) 1. (9.6.1) voor D • 4 levert:

Ix~(a,x)' ·J(x-xB) {i +
1 2' 1

4 x} X d X"2 coe X +. ! coe coa a

Er ,eleil:

2 coe 01. x coa .. x = coe (o£+a) x + coe (o(-a) X

Oebruik .ate.d YaD (9.6.7),(9.6.8) e. (9.6.2) vl.dt .eat

I J.(a,x) • 1 I {a,x) + ~ (1 (A+2,x) + 1 (a-2,X)}
x~ ! xo ~ xo xo

• ~ {lso(a+4,s) • lso(a-~,s)}
I:ye.so:

Ix,(a,x) · i (lso(&+1.S) •1 (a-1)S)} • i (1 (a.,.s).l (a_',s~ (9.6.10)xo xo xo

Ix2 (a.x) 1 I (a x)·_+ ~ [Ixo(a+2,x) + I (a:'2'x>} (9.6 .. 11)-2' xo ' xo

l
XiI

(a,x) · I [lxo(a+1,x) + 1 (a-1,X)} (9.6.12)xo
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Roe. 4e 'epaal4e lategraal (9.6.2) tua.e. 4e gre.sen x. e. f

I (a).
xo

claD iaa

1 (a) = I (a, ~2) - I (a.x-)xo xo. xo-~

7CDe bepaa14e iategraal (9.6.1) tussea de grease. ~e. 2 wordt:

Tt.-2

UitgeschreYe. Yoor .a 1 t/. ~ wordt dit (inyullen Yan (9.6.16) i.

(9.6.9) t/. (9.6.12»:

1"1 (a) • 1 I (a+1) =-21 {I (a+1).. 2 xo -. xo

I.2(a) • ~ I (a). ~ I (a + 2)
.. t!. XO It xo -

Ix,(a) • ~ I (a+1) + ~ I (a+ J)
J W xo - 0 xo -

I (a-1)1
xo f

I.4(a) a 1 I (a) + ~ I (a+2) + ~11 I (a+4).. J xo .. xo - 10 XO -
(9.6.21)
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x.<t) 1••01•••• (5.2.10) ea<5.2.11) ged.,1.1.er4 ala.

Q,8

IID<')· - f 1:, {v + (,-V) ·co.· <i ~}} COD 2'-'H "<>
o

D.B
xB • ~2 .os

. 2Ck
a.ps. ~ •.o..p4~~p.T

daD kaa JBD(t) herachreYea wordeD ala:
Xe .

~ (a) -fpI:, {v + <'-V) co.· x} co. a x " x

o X:XB

l Ba (a) = [IRa<a,x)] - I BD (a.,) - I BD<a,O)

x,.o

Dan kan •• o.be~alde 1Dtegraal .et behulp ya. b~lage <9.5) ge.chre.e.

word•• al.:

IRa (a.:o:). - pI:, vfco. a x "x +pII.,( ,-V)fco.
a

x coo a x " x

z pl1 V Io(a.x) + pX1(1-V) I.(a,x)

.04at au <9.7.4) wordt:

lRa(a) • [ pJ[, V Io(a,x) + pl:,('-V) I.(a,x)

• pJ[, {V Io(a,,) + ('-~) ID<a.Xa)}

• IB.(a,x,)
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+

c",," ,,} coa it. " 4 "

(1-V) cos- x J cos a x 4

+ [ _ci. p2j,,-"B) {v + (l-V), c~a" x} coa .. " 4" ra

~
. x = xB
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a.palt... 'I" ~ CUn(a)}
(1) (1) 2

Un (a) • 2 ~.(a) - 20<. P {
V I(1~a) + (1-V) I(1~a)}

xo XD

c.

U (a) ••rdt Yolledig gedetinie.rd door de .ergelijkingen (5.2.191 tot eA
D

••t ($.2.26).

. {1t(1) ~ &2 • cos ai - sin a~
I~n(a'I) • p k1 V 2

• c a

In(a,l> is bereken4 in formule (9.5.11).

(1) k (a+.,.) ••• (a-n) .~.oos(a-n)i - sin(a-n)i ~(a+n)•••• (a-n)
In(a .i). ,ill;:""'.......~....----.,;=-----=----_-=.~~------"

(a+n) (ll+n-2) •••••• (a-n+2) (a-n) }

a~ . cos a~ - sin ai d
........----!=:i!----~ + -e:. da

a

a~ - cos
2a

+ 2a (cos a~ - cos a "B)} (9.9.4)
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