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samenvatting 2

SAMENVATTING

In dit afstudeeronderzoek zijn de mogelijkheden onderzoeht voor
dataeommunicatie tussen Personal Computers (PC's) via de 27 MHz ama
teurband.

De eisen waaraan zo een systeem voor partieuliere datacommunicatie
moet voldoen zijn een lage kostprijs, een eenvoudige implementatie in een
bestaande zender-ontvanger en een redelijke betrouwbaarheid.

Uit een opgezet propagatie- en ruismodel wordt het link-budget en de
signaallstoorverhouding bepaald. Een afstand tussen zender en ontvanger
van maximaal 5 km blijkt mogelijk te zijn. Dit betekent dat vanaf een cen
trale lokatie in Eindhoven (bijvoorbeeld de THE) vrijwel de gehele stad kan
worden bestreken.

De te verwaehten signaallstoorverhouding blijkt niet groot te zijn. In
verband daarmce moet een vermogensefficiente modulatietechniek gebruikt
worden die een relatief lage "Bit Error Rate" (BER) hceft bij cen matige
signaallstoorverhouding. Er wordt daarom gekozen voor "Generalized Tamed
Frequency Modulation" (GTFM) een effidente incoherent detecteerbare
modulatietechniek die robuust is tegen storingen. Daarnaast is ook kanaal
codering noodzakelijk om cen aanvaardbare BER te halen.

De benodigde communicatieprotocollen voor datacommunicatie via de
ether worden belicht.

Er wordt een modem ontwerp voorgesteld waarin de PC de protocollen,
de (de- kodering en een deel van de signaalverwerking afhandelt. Dankzij
deze software-matige ondersteuning, bevat de modem weinig hardware. Het
gemoduleerde signaal wordt door de PC digitaal opgewekt door middel van
"look-up tables". Aan de ontvangerkant wordt het signaal na demodulatie op
cen teruggewonnen dataklok bemonsterd en verder digitaal door de PC
verwerkt.

De PC neemt ook de decodering van de gebruikte convolutiecode (rate =

112) voor zijn rekening. De ontvangen BER van 10- 3 wordt zo teruggebracht
tot 5· 10- 6 •

De modem voldoet volgens de berekeningen aan de gestelde kwali
teitseisen voor cen afstand tussen twce zenders van 5 km. De implementatie
van de ontvanger is gemakkelijk te realiseren. Voor de modulator is een fre
quentieconverter nodig om het digitaal opgewekte signaal naar de 27 MHz
band te converteren. Met GTFM is een bitrate van 2400 bit/s (1200 bit/s na
decodering) in de 27 MHz-band mogelijk.

Een mogelijk alternatief is een GTFM-modem welk via de audioband
van de zender-ontvanger werkt. Deze modem kan grotendeels met de hier
gepresenteerde technieken worden gerealiseerd. Er zijn geen modineaties aan
de zender-ontvanger nodig. De netto haal bare informatiesnelheid is eehter
slechts 300 bit/so
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1. SYSTEEMEISEN EN CONCEPT

1.1. Inleiding

Een van de belangrijkste trends op computergebied de laatste jaren is de
decentralisatie van rekenfaciliteiten. Grote centraal opgestelde wmainframesw

met vele tientallen aangesloten terminals worden meer en meer vervangen of
bijgestaan door wpersonal computersw(PC's).Er zijn toch enige nadelen ver
bonden aan het gebruik van alleenstaande PC's. Zo is voor grote numerieke
problemen de reken- en/of geheugencapaciteit te krap. Tevens mist men de
toegang tot gemeenschappelijke gegevens bestanden en programma
bibliotheken.

Deze problemen zijn deels te ondervangen door het beschikbaar zijn van
communicatie-faciliteiten via netwerken (LAN, ISDN, tzt Datanet 1) of
wpoint-to-pointW verbindingen ( bv telefoonlijnen), Zo kunnen grote rekenk
lussen uitbesteed worden aan wmainframeswen kan ook toegang verkregen
worden tot databanken en dergelijke. Tevens bestaat de mogelijkheid contact
op te nemen met collega gebruikers in het netwerk; een collega is immers
vaak een erg goede databank.

Voor wpoint-to-pointW verbindingen worden meestal een telefoonmo
dems gebruikt. Deze kunnen via een geschakelde lijn (normale verbinding) of
een speciale huurlijn een verbinding verzorgen. In het laatste geval garan
deert de PTT een betere lijnkwaliteit. De datarates van deze modems vari
eren van 300 tot 1200 bitls voor 2-tone FSK modems en van 2400 tot 9600
bit/s voor geavanceerde multitone en QAM modellen.

Een telefoonlijn kost geld, en voor langdurige verbindingen kan dit fiink
oplopen. Het belangrijkste nadeel is wellicht de blokkering van de eigen
telefoonaansluiting gedurende het modemgebruik. Vandaar dat een dataver
binding via de ether aantrekkeIijke kanten kan hebben.

Ook komt er steeds meer vraag naar mobiele datacommunicatiefacili
teiten. In de Verenigde Staten wordt al gesproken over woffice in cat', waarbij
de wexecutive managet' op de achterbank van zijn limousine met zijn PC aan
het werk is en mogelijk wil communiceren. 'Wat dichter bij huis liggen
toopassingen als het doorgeven van opdrachten aan taxi's, service monteul'S,
(vee- )artsen, kooriersdiensten en dergelijke, en het datanet dat de ANWB
bijvoorbeeld wi! opzetten ten behoove van haar wegenwachtdienst. Een
dataverbinding kan bier een verbetering betekenen ten opzichte van de
hUidige systemen als mobilofoon, semafoon en autotelefoon. Allereerst
wordt de boodschap veel sneller doorgegeven dan met gesproken woord. De
ontvangst wordt ook direct bevestigd. De opgeroopene hooft daarvoor niet in
de auto aanwezig te zijn; het bericht wordt tijdelijk opgeslagen. Zo kunnen
de gegevens later ook weer teruggeroepen worden (bv een adres, telefoon
nummer). Verder is er in de hobbysfeer een grote groop als gebruikers te
verwachten.

Veel radio-amateurs nemen al deel aan draadloze wpacket- networksw,
voor datatransport, maar ook zij die niet over een zendmachtiging
beschikken (computer-amateurs) hebben behoofte aan verbindingen. Via de
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1. systeemeisen en concept 2

redelijk vIij toegankelijke 27 MHz band zou dit gerealiseerd kunnen worden.
Het is mogelijk een zogenaamde Machtiging Algemene Radiocommunicatie
(MARC) te verkrijgen zonder een examen af te leggen. Men kan dan met een
goedgekeurde zender gebruik maken van 40 kanalen in de 27 MHz-band.

In dit afstudeeronderzoek worden de mogelijkheden onderzocht om een
bestaande 27 MHz MARC zendontvanger om te bouwen zodat er
betrouwbare datacommunicatie mee gepleegd kan worden. Na een studie van
de eisen en mogelijkheden wordt een mogelijke systeemopzet gegeven. Omdat
het systeem ook voor amateurdoeleinden bestemd is, zal het eenvoudig van
opzet en goedkoop moeten zijn. Om een verbinding via de ether op te kunnen
zetten zullen weI hardware kosten gemaakt moeten worden. Door echter
intensief gebruik te maken van de mogelijk.heden die de PC zelf biedt voor
signaalprocessing en dataverwerking, kunnen deze redelijk beperkt blijven.

1.2. systeemeisen
De verbinding via de 27 Mhz-band is hoofdzake1ijk bedoeld voor ama

teurtoepassingen voor niet-zendamateurs. Voor de overige in de inleiding
genoemde gebruikers staan andere banden 1£r beschikking. Meestal bieden die
verbindingen van een veel betere kwaliteit met minder storingen. Dit zijn
bijvoorbeeld de mobilofoonband en (tzt digitale) autotelefonie in de 450 en
900 MHz- band.

De ei.sen die aan het systeem gesteld worden zJjn onder 1£ verdelen in
twee groepen: kwaliteitseisen en uJtvoeringseisen.

1.2.1. kwaliteitseisen
1) datasnelheid: Ben datasnelheid van 1200 bi1s/s is vo1doende. Dit komt

overeen met de middenklasse te1efoonmodems. Bij deze snelheid duurt
het pakweg 6 seconden om de informatie van een bee1dscherm gevuld
met a1fanumerieke karakters over te zenden.

2) beschikbaarheid: Ben verbinding zal niet 100% van de tijd gegarandeerd
kunnen worden. Voor ama1£urtoepassingen is een beschikbaarheid van

-75% (onder slechte omstandighedeI") tot 90% (onder goede omstan
digheden) acceptabel.

3) bitfoutenkans: De be1angrijkste speciftcatie van een dataverbinding is
de bitfoutenkans (Bit Error Rate, BER). Deze bepaalt de bruikbaarheid
van de afgeleverde data. Er zijn een aantal verschillende normen voor
de BER van een verbinding. De CCnT-norm voor een ISDN-netwerk
[1.1] is een BER van 10-6 per minuut gedurende 90 % van de tijd, of
een BER van 0 per seconde gedurende 92% van de tijd (92% Error Free
Seconds, EFS) en BER> 0 voor 8% van de seronden.
Een datalijn via het te1efoonnet wordt als defect beschouwd door de
CCnT als de BER groter wordt dan 5.10- 5 [1.2]. Dit ge1dt voor 600 en
1200 bit/s modems over huurlijnen. Normaal zal de BER een stuk lager
liggen dan deze waarde.
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1. systeemeisen en concept 3

In het uiteindelijke systeem zal de data overgezonden worden in frames
(zie 6.). Per frame worden bitfouten gedetecteerd. Ais er een fout is
gevonden moet er een frame herhaald worden. De fractie frames welke
herhaald moeten worden, moet beperkt blijven tot 10-2 [1.3]. Dit
betekend een Frame Error Rate van maximaa1 0,01. Een frame is
ongeveer 2200 bits lang. Hieruit voIgt dat de BER maximaal 6.4.10-6

mag zijn (zie 7.3).

Uit deze verschillende waarden kan geconc1udeerd worden dat voor de
dataverbinding over de 27 MHz-band is een BER van 10-5 gedurende
90% van de tijd onder goede omstandigheden een goede keuze is.
De kans op een niet-gedetecteerde bitfout wordt niet bepaald door de
BER van het kanaal maar door de foutendetectie van het framing
gedeelte, en is ongeveer 10- 10 (zie 6.).

1.2.2. uitvoeringseisen

1) lage kosten: Een een>te vereiste voor een amateursysteem is een lage
kostprijs. De bij zendamateurs ingebruik zijnde packet
assemblers/disassemblers kosten zo'n 500 tot 1000 gulden [1.4],
zelfbouwpakketten zijn wat goedkoper. Deze zijn uitgerust met een
complete microprocessor maar bevatten niet de eigenlijke modem of
boogfrequentonderdelen.

Een goed prijsstelling voor dit systeem lijkt een zendontvanger van f
300,- een DA/AD-kaart voor de PC van f 200,- en F 500,- voor de
modemapparatuur plus de software.

2) wet te complexe apparatuur: De scbakelingen moeten liefst geschikt zijn
voor zelfbouw, dus niet al te complex.

3) implementatie in een bestaande zendontvanger: Het systeem moet geim
plementeerd kunnen worden in een bestaande zendontvanger. O1t zowel
uit kostenoverwegingen als vanwege de typegoedkeuring die de P1T
radiocontroledienst (RCD) moet geven aan zenders. Een modificatie van
de zender is weliswaar tegen de voorscbriften van de RCD maar bet zal
eenvoudiger 'zijn een goedkeuring te krijgen voor een modificatie aan een
bestaande zender dan voor een geheel nieuw ontwerp. Toestemming van
de RCD is ook nodig omdat bet bier geen uitzending van spraak betreft.
Het is formeel verboden om andere signalen dan spraak signalen te ver
zenden. Ook mogen berichten niet gerodeerd zijn. Voor packet-radio via
de 2m amateurband is echter ook op deze regels een uitzondering
gemaakt.
De RF-versterker van een FM-zender is ontworpen voor het versterken
van signalen met een constante omhullende. Er worden dan ook klasse
C versterkers gebruikt. Een modulatiemethode met constante omhul
lende verdient dus de voorkeur.
Het gemoduleerde signaal moet vanzelfsprekend binnen een 27 MHz
MARC-kanaal vallen. Ook moet de nevenkanaalstoring onder de daar
voor vastgestelde waarde blijven.
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1. systeemeisen en concept

1.3. prestaties van een verbinding

4

grade of service

De grade of service [1.5] is de betrouwbaarheid van een verbinding over
een korte periode (gewoonlijk 1 uur), tijdens welke de statistische eigen
schappen van het kanaal niet veranderen. De betrouwbaarheid wordt in
geval van een dataverbinding uitgedrukt in de bitfoutenkans, BER.

Voor het bereiken van deze grade of service, (deze BER) is een bepaalde
signaal-stoorverhouding, S/N+I nodig. Hoe groot deze S/N+I is hangt af van
de modulatievorrn, de demodulator, de detector en de eventueel gebruikte
codeIing. De frequentiediscIiminator vereist een ontvangen signaal
ruisverhouding (S IN )r =10 dB om hoven drempelnivo te kunnen werken.

time availability

Het percentage van het aantal uren gedurende welke de grade of service
(of beter) wordt gehaald is de Time AVailability (TA). Deze is onder andere
afhankelijk van seiZoensinvloeden, maar voornamelijk van de statistische
vaIiaties van de SIN ten opzichte van de gemiddelde SIN.

Omdat het hier geen commerciele of professionele verbinding betreft is
een TA van 75 tot 90% voldoende.

service probability

De kans dat gedurende de TA de grade of service gehaald wortH is de
Service Probability (SP). Dit is een combinatie van alle onzekerheden. en
schattingen in de spedficatie> van het systeem. Ook bier is een kans van 75
tot 90% voldoende.
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1. systeemeisen en concept 5

1.4. keuze van de modulatiemethode

Uit de systeemeisen voIgt een aantal eisen met betrekking tot de modu
latiemethode:

1) De te verwachten signaal-stoorverhouding, S/N+I, is klein. De modula
tiemethode moet daarom efficie*:nt omgaan met het beschikbare vermo
gen. Dit betekent een gunstige (Iage) BER als functie van de ontvangen
signaal-ruisverhouding SIN, oftewel E" IN o' De PIT staat met meer
dan 4 W RF-vermogen toe. Het is dus niet mogelijk om de E" te vergro
ten door vergroting van het zendvermogen. Mgezien van enige speel
ruimte in de antennewinst kan E" aUeen verhoogd worden ten koste
van de bitrate.

2) Het gebruik van een modulatievorm die incoherent kan worden gedetec
teerd biedt grote voordelen op een sterk gestoorde verbinding (bv [1.6]).
Incoherente demo dulatie is veel robuuster . Na verlies van coherentie is
decodering van de verzonden data niet meer mogelijk.

3) De beschikbare bandbreedte is Diet groot. Daarom moet de modulatie
ook enigzins spectraal effide*:nt zijn. Om een behoorlijke BER te halen
zal ook kanaalcodering nodig zijn. Dit verhoogt de bruto datasnelheid
op het kanaal. Tevens is een met te breed spectrum van belang voor het
beperken van de nevenkanaalstoring.

4) Het gemoduleerde signaal moet een eonstante omhullende hebben om
aantasting door met-Uneaire versterkers zoveel mogelijk te beperken.

5) Een belangrijke eis in dit subsysteem is een eenvoudige implementatie.
Dit geldt zowel voor de modulator al5 voor de demodulator.

Bij een vaste beschikbare E" IN 0 en een bepaalde vereiste BER blijft er een
aantal vanabelen over die samen de prestaties van het systeem bepalen. Deze
vanabelen zijn:

modulatiemethode; deze heeft drie belangrijke karakteristieken:

- spectrale effidentie in bits/slHz
- BER al5 funetie van E" IN 0

- eomplexiteit

Het type code dat wordt toegepast heeft ook drie belangnjke karakter
istieken, te weten:

- rate (informatiebits/gecodeerde bits)
- coderingswinst
- complexiteit

In een goed ontwerp wordt de beschikbare bandbreedte optimaal ver
deeld tussen de modulatie (snelheid) en de codering (rate). Codering en
modulatie kunnen daarom niet los van elkaar worden gezien.

Massey mede [1.7] signaleert dat er slechts een arbitrair of theoretisch
onderscheid is tussen eodering en modulatie. Hij defmieert een modulator al5
een geheugenloze component terwijl de codering geheugenwerking en
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redundantie in het systeem brengt. Dit betekent dat ook een MSK- of TFM
modulator bestaat uit een encoder en een modulatorgedeelte.

Hoewel het theoretisch mogelijk is om de gerombineerde
coderings/modulatiewinst te berekenen is dit in de praktijk een te grote
opgave. Blahut [1.8] berekent de gerombineerde coderings/modulatiewinst
van een 4-PSK systeem ten opzichte van een 8-PSK systeem met een 5Oft
decision convolutiocode met rate 2/3. Hij vond voor het gecodeerde systeem
met dezelfde informatiesnelheid, zendvermogen en bandbreedte winsten van
3 tot 5,1 dB afhankelijk van de complexiteit van de codering.

Ben dergelijke vergelijking is moeilijker te maken voor meer verschil
lende modulatiemethoden. In deze studie zal dan ook geen totaal berekening
van de coderings/modulatiewinst gemaakt worden.

1.4.1. enige mogelijke modulatievormen

De modulatiemethode die het eenvoudigst kan worden geimplementeerd
in een bestaande zendontvanger is Audio Frequency Shift Keying, AFSK, ook
wei "voire band FSK" genoemd [1.9]. Hierbij wordt een FSK-signaal (2-tone
signalling) in de audioband aan de microfooningang toegevoerd. Vaak wordt
bier een standaard telefoonmodem voor gebruikt. Het signaal wordt verder
verwerkt als ware het een spraaksignaal.

Bij directe FSK wordt de frequentie van de RF-draaggolf rechtstreeks
gestuurd. Door een klei.ne modificatie van de zender wordt de frequentiem<r
dulator rochtstreeks aangestuurd. Hierdoor kan de gehele RF-bandbreedte
benut worden. De hoofdlobbandbreedte van FSK is echter 31b Clb is de
bitfrequentie) [LID]. Daarbij moeten ook nog de zijlobben worden
w~efilterd omdat het FSK- spectrum ( de 50m van de draaggolf en twee
sine spectra) Diet steil genoeg afvalt.

FSK kan coherent en incoherent gedetecteerd worden. Coherente detectie
levert 3 dB winst Ope FSK is echter niet erg effident met bandbreedte en ver
mogen . Het wordt dus alleen gebruikt voor eenvoudige systemen. Daarin is
geen behoefte aan de wei betere maar duurdere en complexere coherente
detectie. Over het algemeen zal FSK dus met behulp van een frequen
tiediscriminator incoherent gedetecteerd worden. Er is d us praktfsch geen
extra apparatuur nodig voor incoherente detectie van FSK met een bestaande
zendontvanger.

(O)QPSK en MSK zijn allen voorbeelden van 4-fasen modulatie [LID].
De hoofdlobbandbreedte van (O)QPSK is I b' die van MSK is 1,5 lb' De
zijlobben van OQPSK en MSK vallen sneller af dan die van QPSK. Toch is
bij alle drie ook zijlobfiltering nodig. Nadelen hiervan zijn de noodzaak van
scherpe hoogfrequent bandfilters, de omhuUende is na filtering niet meer
constant en er wordt in de filters vermogen verspild. (O)QPSK moet
coherent gedetecteerd worden (complex). De BER als functie van de
ontvangen Eb fN 0 is bij aUe drie gelijk.

Van een implementatie in een bestaande zendontvanger kan nauwelijks
sprake zijn. Slechts de RF-versterker kan worden gebruikt. Er is een stabiele
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1. systeemeisen en concept 7

quadratuurmodulator nodig en een ontvanger met draaggolfterugwinning en
coherente detectie.

Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM) [1.11] is een aan
MSK verwante modulatievorm. Door correlatie tussen de ingangsbits van de
modulator (partial response signalling) wordt het faseverloop van het gemo
duleerde signaal v1oeiender. Hierdoor ontstaat een zeer nauw spectrum
zonder zijlobben (zie 4.).

GTFM kan coherent en incoherent gedetecteerd worden. Incoherente
detectie vindt plaats met behulp van een frequentied.iscriminator. De
hoofdlobbreedte van GTFM is iets groter dan die van QPSK en MSK
namelijk 1,6 f b. Er is echter geen zijlobft1tering nodig waardoor de nadelen
daarvan vermeden worden.

Coherente GTFM vereist een 1 dB grotere SIN dan QPSK voor het
bereiken van een BER van ongeveer 10-3• Incoherente GTFM vraagt een 3
dB betere SIN dan QPSK.

1.4.2. evaluatie en vergelijk.ing van de verschi11ende modulatievor
men.

AFSK heeft een aantal nadelen. In een 10 kHz breed radiokanaal kan
maximaal 1200 bits/s verstuurd worden. Het is dus niet bandbreedte
effident. Een dee! van het vermogen zal in de draaggolf gaan zitten. Het is
dus ook niet vennogenseflicient.

AFSK heeft weI grote voordelen: er hoeven geen modificatles te worden
aangebracb.t aan de zend-ontvanger; relatief goedkope telefoonmodems (ook
zelfbouw) kunnen gebruikt worden om de zender aan te sturen. Er zijn ook
geen bandftlters nodig en het RF- signaal heeft een constante omhullende
Het inefficie*:nt gebruik van bandbreedte en zendvermogen lean daarom
acceptabel Zijn.

Bij gebruik van MARC-apparatuur zal de bandbreedte van de
audioband 000-1700 Hz) te smal zijn om standaard 1200 baud modems te
gebruiken. Deze werken met de modulatietonen 1200 en 2200 Hz waarvan
de bOvenste bUiten de doorlaatband van de zendontvanger valt (op 2200 Hz
-6 dB tOY 1200 Hz). Een 300 baud modem kan weI gebruikt worden deze
zendt met de tonen 1070 en 1270 Hz. Belangrijker is dat de ontvangen SIN
vaak veel Minder is (10 - 15 dB) dan de op een telefoonlijn gegarandeerde
35 dB [1.12J. De BER zal dus drastisch toenemen. Het lijkt dus moeilijk met
AFSK betrouwbare datacommunicatie te plegen in de 27 MHz band.

Ook directe FSK kan met vrij simpele middelen worden geimplemen
teen!. Voor een behoorlijke datarate (2400 geoodeerde bits/s) moet het RF
spoctrum nog gefilterd worden. De derde zijlob, die in het volgende kanaal
valt, heeft een sterkte van -21 dB ten opzichte van het maximum. Met
zijlobftltering moeten deze zijlobben nog 36 dB onderdrukt worden. Voor
een datasnelheid van 1200 bitls kan volstaan worden met de normaal
aanwezige bandftltering. De combinatie van een breed spectrum (3x dat van
QPSK), de noodzakelijke zijlobft1tering en een 6 dB hogere vereiste SIN (bij
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1. systeemeisen en concept 8

incoherente detectie) maakt ook dirocte FSK niet bij uitstek geschikt voor
datacommunicatie in de 27 MHz band bij hoge stoornivo's. Onder goede
ontvangstomstandigheden kan het weI goed functioneren.

QPSK en MSK hebben zeer goede spectrale eigenschappen en een goede
BERISN verhouding. De stabiele quadratuunnodulator kan digitaal uit
gevoerd worden (zie 4.), en vormt daardoor niet het grootste opstakel voor
een eenvoudige implementatie. De draaggolfterugwinning uit het mogelijk
zeer zwakke en varierende signaal (fading) vergt gecompliceerde elektronica.
Tevens is detectie na verlies van coherentie bij QPSK niet meer mogelijk.
MSK kan weI incoherent gedetecteerd worden met een extra frequen
tiediscnminator. Dit geeft dan een verlies van 4,0 dB ten opzichte van
coherente MSK bij een BER van 10-3 [1.10 p. C-17l. Dit alles maakt het
gebruik van deze modulatievormen niet aantrekkelijk in de eenvoudige sys
teemopzet waarvoor hier gekozen is

GTFM vereist evenals QPSK/MSK een quadratuurmodulator, die digi
taal kan worden uitgevoerd. Daarenboven vindt ook correlatiecodering
plaats. Dit alles kan echter in een modulator met "look-up tables" (zie 4.)
verwezenlijkt worden. Aan de ontvangerzijde kan incoherente detectie
plaatsvinden na de frequentie discriminator zodat daar geen modificaties
nodig zijn. Voor het behalen van een BER van 10-3 is met incoherente
GTFM een 3 dB grotere SIN verhouding nodig dan bij QPSK. FSK vraagt
echter nog eens 3 dB extra. GTFM is dus de beste modulatiemethode die
incoherent gedetecteerd kan worden Onder de slechte omstandigheden
waaronder dit systeem moet werken zijn een lage vereiste SIN en
incoherente detecteerbaarheid van groot belang.

conclusie
GTFM lijkt een veelbelovende kandidaat als modulatiemethode voor
datacommunicatie tussen PC's in de 27 MHz-band.
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2. Link Budget
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2.1. Effectief uitgezonden vermogen

Omtrent de eisen en mogelijkheden ten aanzien van de toe te passen
vermogens is het volgende te zeggen.

zendvermogen

PIT-MARC staat tegenwoordig een zendvermogen van 4 W toe voor 27
MHz MARC-apparatuur [2.1]; het uitgezonden vermogen is dus: Ptr - 6
dBW

transmissie en aanpassingsverliezen

10 m goede coaxkabel geeft op 27 MHz een demping L t van 0,5 dB
[2.2]. Een staande goIfverhouding (SWR) van 1:1,4 is een goede waarde
voor een 27 MHz ground plane (GP) antenne [2.2]; daaruit voIgt een verm<r
gensverlies van 2,78% dus L rell - 0,1 dB De antenneverliezen zijn, zeker bij
deze frequentie, te verwaarlozen [2.2]. De transmissieverliezen bedragen dus:
L tr - 0,6 dB

antennewinst

Voor een rondstralende 5/8 A. monopool hoven een geleidende aarde is
de antennewinst Ga - 8,2 dBi ten opzichte van een isotrope straler. Een
monopool bundelt bet uitgezonden vermogen in bet boriZontaie vlak. Voor
een 1/2 A. antenne is Ga - 6,8 dBi [2.3]. Deze waarden gelden voor theore
tiSChe antennes hoven een oneindig uitgebreid perfect geleidend aardvlak.
Voor een ree Ie goede 5/8 A.
GP-antenne is de winst ongeveer 7,0 dBi [2.4]. Dus Ga - 7,0 dB.

EIRP

Het effectief isotropiSCb uitgezonden vermogen, EIRP, is: EIRP - Ptr 

L tr + Ga : EIRP - 12,4 dBW.

2.2. Ruimte- en paddemping

Voor een zich sferiSCh uitbreidende elektromagnetische
volgende vrije-ruimte demping [2.5]:

P
r I A. ] 2 [ E 1

2

-= -- GtG -
Ptr 47Td r Eo

golf geldt de

(2.1 )

waarin A. de goiflengte in meters
d de afstand tussen zender en ontvanger in meters
Gtr de winst van de zendantenne
Gr de winst van de ontvangantenne
E lEo de relatieve veldsterkte ten plaatse van de ontvanger
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2. link budget 10

Voor de vrije-ruimte is E IEo=1; daaruit voIgt voor de 27 MHz band
de volgende vrije-ruimte demping:

L f = 14~dr (2.10)

Enige waarden voor de vrije-ruimte demping zijn:

5 km: 75,0 dB
10 km: 81,1 dB
15 km: 84,6 dB

Boven een vlakke-aarde (plane earth) breidt een golf zich anders uit
dan in de vrije ruimte. Er is dan sprake van een samenspel van drie golven,
te weten:

1) dirocte golf
2) gereflocteerde golf
3) oppervlaktegolf (surfare wave)

De oppervlaktegolf wordt veroorzaakt door stromen die in het aardop
pervlak lopen opgedrukt door de eigenlijke golf. Deze stromen beinvloeden
weer het veld vlak boven de grond. De invloed van de oppervlaktegolf is
beperkt van ongeveer 1 golflengte boven aarde, tot 5-10 maal de golflengte
boven zee. De invloed is groter voor verticaal gepolanseerde golven dan voor
horizontale. De drie golven samen vonnen de grondgolf (ground wave).

Er is vanwege de oppervlaktegolf een minimale effectieve hoogte
(minimum effective height) h o van de antenne gedefinieerd. Staat de antenne
lager opgesteld dan h 0 dan is de golfvoortplanting alsof de antenne op
hoogte h 0 stond. De zendantenne staat opgesteld op een hoogte h I' de
ontvangantenne op hoogte h 2. Voor kleine invalshoeken van de golf op het

41Th 1h 2aardoppervlak (~ = A.d « 0,5) geldt:

I E I 1411'h' h' I
1_ I = I 1 2 I (2.2)
lEo I I A.d I meth'=h+jh o

De grootte van h 0 wordt bepaald door de polarisatierichting, de frequentie
en de bodemgesteldheid, waarbij geldt:

h o(verticale polarisatie» h o(horizontale polarisatie)

(2.3)

waarin a bodem de geleidbaarheid van de bodem is.

Voor h >h o neemt het ontvangen vermogen, Pr , 6 dB per hoogtever
dubbeling toe totdat de waarde voor de vrije-ruimte bereikt is.

In de praktijk wordt h' voldoende goed benaderd met h' =max (ho ,h ).
Uit [2.5] blijkt voor h 0 voor 27 MHz te gelden:

4m <h 0< 10m (2.4)
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2. link budget 11

afhankelijk van de bodemgesteldheid. Voor een antenne geplaatst op een
woonhuis geldt h = 10m dus h' =h =10m. Er wordt verder uitgegaan van
de situatie dat aan beide zijden de antenne's op 10 m hoogte staan. Voor het
ontvangen vermogen geldt dan:

:: = [4;d I'G,.G. [4:: l I' = [~ rGA (2.5)

De door de vlakke-aarde gemodificeerde demping is dus: 4lD. =(h Id )4

Enige waarden voor de vlakke-aarde demping zijn:

5 km : 108,0 dB
10 km : 120,0 dB
15 km : 127,0 dB

Deze waarden liggen beduidmd hoger dan die voor de vrije-ruimte. Een
hogere plaatsing van de antenne's zal dus zeker een verbetering te zien geven.

2.3. overige verliezen
Een van de overige verliezen op het propagatiepad kan fading zijn. De

amplitude van het ontvangen signaal varieert dan in de tijd. Oit kan onder
andere veroorzaakt worden door multipath- ontvangst. Hierbij komt het sig
naal via meerdere wegen tot de ontvanger, waarbij de fase van de diverse
deelsigna1en varieert. Oit kan bijvoorbee1d gebeuren doordat de pad1engte of
de onderlinge verhouding van de deelsigna1en met de atmosferische omstan
digheden verandert. Voor fading op een -linH>f-sight- verbinding in de
slechtste maand van het jaar, ge1dt, voor 27 MHz en een pad1engte van 45
tot 60 km, voor hoogstens 1% van de tijd een fadingdemping van 5 dB [2.5].
Hierbij is rek.ening gehouden met zowe1 bUiging van de golf als met
multipath-fading. De fading is niet rechtstreeks afhankelijk van de afstand
maar voor kortere afstanden wordt de direct ontvangen golf weI
be1angrijker en de invloed van fading relatief minder. Voor een afstand van
5 tot 15 km wordt de fading hier geschat op 4 dB voor 1 % van de tijd.

De aanwezigheid van bebouwing kan zeer grote dempingen op1everen.
Van een extreem geva1, het centrum van New York City, zijn uitgebreide
meetgegevens bekend. Oaar geldt voor frequenties van 40 tot 450 MHz de
volgende extra bebouwingsdemping, L beb ,ten opzichte van de v1akke-aarde
demping van 15 tot 35 dB [2.5]. In een stad als Eindhoven zal 4eb dus
altijd minder zijn dan 15 dB.

De bebouwingsdemping kan ook geschat worden uit de
diffractiedemping van een hypothetisch gebouw dat op het propagatiepad
staat. Uitgaande van een gebouw van 30 m hoogte, ergens tussen 5 en 10 km
van de zender met een totale afstand tussen zender en ontvanger van 15 km,
is de extra demping bovenop de vlakke-aarde demping maximaal 3 dB. Staat
het gebouw op 1 km afstand van zender of ontvanger dan is de demping
maximaal 10 dB. Vo1gens [2.7] is de demping door onregelmatig terrein bij
communmicatie van een vast naar een mobiel station (dus met een laag
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2. link budget 12

geplaatste antenne) minder dan 10 dB op 99 % van de locaties en minder
dan 5 dB voor 90 % van de locaties.

Voor een stad als Eindhoven met een beperkte horizonverhoging zal 10
dB bebouwingsdemping een goede schatting zijn. De aanwezigheid van
bomen nabij en ter hoogte van de antenne kan bij verticale polarisatie een
extra demping van 2 tot 3 dB geven.
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2.4. TOTAAL LINKBUDGET

Ptr zendvermogen
L tr transmissieverliezen
Gtr antennewinst zendantenne

EIRP

L Vla vlakke-aarde demping S resp 10 kIn
L 1ad fading verliezen
L beb bebouwingsdemping
L tot totale propagatieverliezen

Gr antennewinst ontvangantenne
L tr transmissielijn verliezen
Pr ontvangen vermogen

SkIn

-108.0
- 4.0 dB
- 10.0 dB
- 122.0

+ 7.0 dB
- 0.6

- 103.2

13

10km
+ 6.0 dBW
- 0.6 dB
+ 7.0 dB
+ 12.4 dBW

-12Q.0 dB
- 4.0 dB
- 10.0 dB
- 134.0 dB

+ 7.0 dB
- 0.6 dB

-115.2 dBW
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3. RUIS
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3.1. inleiding

De ruis in het communicatiesysteem wordt veroorzaakt door interne en
externe factoren [3.1]. De interne factoren zijn:

- antenneruis
- transmissielijnruis (veroorzaakt door de verliezen)
- ontvangerruis

De externe factoren zijn:

- atmosferische ruis
- galactische ruis
- "man-made" ruis

3.2. externe ruisbronnen
In [3.1] (CCIR 322-2) worden de atmosferische ruisvermogens gegeven

met hun verdeling over de tijd (seizoen. uur vd dag). plaats op aarde fre
quentie en de statistische variaties daarin. De galactische ruis is overal op
aarde nagenoeg gelijk en constant over de tijd. Er is aIleen een zeer duidelijke
afhankelijkhad van de frequentie. In [3.2] (CCIR 258-4) worden de waar
den voor "man-made" ruis gegeven afhanke1ijk van de soort omgevrng
(bijvoorbeeld een woonwijk. zakenwijk) en de frequentie.

Uit deze gegevens blijkt dat voor frequenties rond de 30 MHz de
atmosferische ruis in dezelfde ordegrootte ligt als de galactische ruts.
Eveneens blijkt dat behalve in zeer rustige gebieden de atmosferische ruis.
zelfs onder de meest extreme omstandigheden. een ordegrootte lager ligt dan
de storing van menselijke oorsprong.

Alhoewel de eigenschappen van atmosferische ruis niet met een parame
ter te beschrijven zijn. wordt de belangrijkste parameter. de gemiddelde
ruisvermogensdichtheid. gespedficeerd in de CCIR rapporten. Op deze manier
kunnen ruisgegevens uit diverse bronnen onderling vergeleken worden. Het
atmosferische ruisvermogen wordt uitgedrukt in de ruisfactor Fa. die de
waarde van de ruis in dB hoven leT 0 aangeeft.

f =~= T ITo (3.1)
a leT b a

o

dus:

Fa =Pn+204+B (in dB)

met

Pn: ruisvermogen van equivalente verliesvrije antenne
k : Bolzmann constante
To: gem omgevingstemperatuur -= 288 K; lolog leTo = - 204 dBW1Hz
b : IF-bandbreedte ontvanger (Hz). (B =1010gb in dBHz)
Ta : effectieve antenneruistemperatuur tgv externe ruis (K)
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3. ruis

! a: effectieve antenneruisfactor tgv externe ruis
Fa: =101og! a

Het ontvangen ruisvermogen Pn is dus:

15

Pn=Fa+B-204 dBW (3.3)

De rapporten geven behalve de gemiddelde ruisfactor F am ook vaak
enige gegevens over de statistische variaties daarin. Om de verschillen tussen
de verschillende locaties te beschrijven wordt de standaarddeviatie van Fam

gegeven, (J n' Ook specificeert men de waarde van de ruis die voor 90 % van
de tijd wordt overschreden (lower decile Dz ), en de waarde die voor 10 %
van de tijd wordt overschreden (upper decile Du ), in dB onder, respec
tievelijk hoven de gemiddelde ruisfactor.

Uit [3.1] blijkt dat, voor wat betreft atmosferische ruis in Nederland
voor 27 MHz, de namiddagen 02.00-20.00 u) in zomer en herfst de ongun
stigste periodes zijn. Hier geldt een gemiddelde ruisfactor, Fam' van 20
dB(kT0). Gedurende 90 % van de tijd blijft de ruisfactor onder
Fam + Du = 20+8= 28 dB(kT0).

Voor de ga1actische ruis, gemidde1d over de gehe1e hemel, ge1dt een con
stante ruisfactor van 20 ± 2 dB(kT0) [3.1, 3.3]. Een antenne gericht op bet
centrum van de me1kweg of de zon, ontvangt een ruisvermogen dat hoger
ligt. Omdat we uitgaan van een verticale monopool die hoofdzakelijk energie
uit k1eine e1evatiehoeken opvangt zijn deze waarden hier niet relevant.

De door menselijke factoren veroorzaakte rills in een zakenwijk (busi
ness area, bieronder verstaat men een gebied met vee1 kantoren, industrie en
dergelijke, waar vee1 stoorbronnen aanwezig Zijn) ligt op een hoger nivo.

De te verwachten ruisfactor in de 27 MHz band voor een zakenwijk kan
berekend worden met de methode zoals die in CCIR rapport 258-4 [3.2]
gegeven wordt. Dit rapport geeft de volgende waarden:

gem. ruisfactor business area
wupper decilewwaarde
wlower decilewwaarde
standaard afwijking vanwege locatieverschillen

Fam =
Du ..

Dz ..

(J NL ..

38,0 dB
11,0 dB

7,8 dB
7,5 dB

(3.4)

De standaardafwijking in de ruisfactor a1s gevo1g van variaties in de
tijd, a NT is:

_ 1 IDu
2+D? ]lIJ

(J NT - 1,28 2 - 7,5 dB

De tota1e standaardafwijking van de ruisfactor wordt gegeven door:

(J N = {a ~L +a k-l lIJ
= (7,52 + 7,521'h = 10,6 dB (3.5)

Voor 90 % van de tijd/plaats combinaties ligt de ruisfactor onder:

F a90'fo < Fam + l,3a N = 51,8 dB
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In [3.3] worden exactere schattingen gegeven van deze 90% waarden
met behulp van grafieken. De uitkomsten hiervan verschillen maar weinig en
worden gebruikt in 3.4.. Metingen gedaan in de HF- en VHF-band in Groot
Brittannie gaven man-made ruisvermogens voor zakenwijken en woonge
bieden die lager liggen dan de hier gegeven, op amerikaanse waarnemingen
gestoeide waarden; op de VHF soms weI 10 dB lager [3.2]. Uitgaande van
deze laatste gegevens zitten we waarschijnlijk ook in Nederland aan de
veilige kant. Al deze ruisfactoren zijn gemeten met een standaardopstelling.
Deze bestaat uit een korte verticale monopool (L «>d boven een perfect
geleidend aardvlak Cground plane). Een zodanige antenne heeft een winst
van 5 dB. De ruis wordt verondersteld een random richting en een random
polarisatie te hebben [3.1],[3.3]. Daarom is de winst-functie G C9,</» van de
antenne niet van invloed op het ontvangen ruisvermogen. Immers:

.". 2.".

Pn = kB[[ GC9,</»Tace,</»sin9d9d</> =
.". 2.".

= kTaB [ [ G C9,</» sine d 9d </> =

= kTaB =kTofaB

(3.6)

In [3.1] en [3.3] wordt een verticale component van de ruisveldsterkte
aan de antenne berekend uit het externe ruisgetal en de antennewinst. Dit is
een hypothetische equivalente veldsterkte die geen directe fysische betekenis
heeft. Met deze veldsterkte kan weI de vereiste waarde van de signaal
veldsterkte berekend worden om een bepaalde CS IN hF te halen. Simpeler is
het echter om met de antennewinst het ontvangen signaalvermogen te bere
kenen aan de antenneklemmen en dit te vergelijken met het uit Fa berek
ende ruisvermogen.

Bij een meer gerichte antenne zullen de statiStische ruiseigenschappen
grilliger worden: er wordt immers niet meer over de hele horiZon
gei*:ntegreerd door de antenne maar slechts een kant op gekeken.

Over de aangenomen onafhankelijkheid van Ta van e en </> kan nog een
aantal opmerkingen gemaakt worden.

Er is weI een spreiding in tijd en ruimte van Ta die richtingsafhankelijk
is. Deze wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een onweersbui die op een
bepaalde plaats hangt. Men neemt echter aan dat deze tijdelijke
richtingsafhankelijkheden over een langere periode uitmiddelen zodat de
tijdgemiddelde waarde van Ta richtingsonafhankelijk is.

De "man-made" ruis kan dUidelijk weI een permanente richtingsaf
hankelijkheid hebben als gevolg van een vaste locatie van stoorbronnen.
De hier gegeven waarden zijn gemiddelden over plaats tijd en richting.
Wanneer men een specifieke locatie onderzoekt kan men ter plaatse
metingen doen om hinderlijke stoorbronnen op te sporen en eventueel te
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omzeilen.

Sommige vormen van ruis (man-made ruis bijvoorbeeld) blijken voor
namelijk uit kleine elevatiehoeken te komen, dus van het aardop
pervlak. Hierover is in de literatuur slechts weinig bekend. Het is dan
ook niet mogelijk om op een zinnige manier hiermee rekening te houden.

3.3. interne ruisbronnen

De antenneruis wordt veroorzaakt door verlit>2en in de antenne
Clant ,Lant in dB). Deze kunnen worden veroorzaakt door Ohmse verliezen in
de antennegeleiders of het aardvlak. De eerste zijn te verwaarlozen, zeker bij
de onderhavige frequenties. De aardingsverlit>2en zijn vooral afhanklijk van
de verhouding tussen de aardweers1and en de stralingsimpedantie van de
antenne. De stralingsimpedantie van de GP-antenne is 50 0, en aangezien de
antenne goed geaard is, is de aardweerstand klein « < 1 0). Daarorn kun
nen ook de aardingsverliezen verwaarloosd worden.

De verlit>2en als gevolg van re:fiectie en demping in de transmissielijn
Clt,Lt in dB) tussen zender en antenne bedragen 0,6 dB (zie 2.1.). Het ruisge
1a1 van de ontvanger is in Appendix 2 geschat op 33 dB.

Bij een externe nllsfactor Fa - 52 dB (3.5) is het t01ale ruisge1al, F, ten
gevolge van interne en externe ruis:

f =fa-I+f IZIllftfr

met f IZIll = I +(Zant -I)(Tanti To)

f t = I +Cit - I)(Tt ITo)

f = 1,58 . 105-1+ I . 1,25 . 1,8 . 103= 105•205

F = 52,05 dB

(3.7)

(3.8)

De ontvanger blijkt dus op het "upper decile" punt slechts 0,05 dB extra
ruis te veroorzaken. Bij een mediane ruisfactor, Fam - 38 dB, is het to1ale
ruisgetal F 39,0 dB, een verhoging van 1,0 dB. Voor de
betrouwbaarheidsberekeningen van het systeern wordt echter aIleen gebruik
gemaakt van de "upper decile"-waarde zodat de ontvangerruis inderdaad te
verwaarlozen is.

3.4. service probability
Uit de waarden voor de ruisparameters die in het voorafgaande zijn

berekend, kan nu het benodigde vermogen voor het behalen van een bepaalde
time aVailability en service probability bepaald worden. [3.2]

Pm = Pn + D (a) + R (3.9)

waarin

het vereiste vermogen om de specificaties te halen is.
het mediane ruisvermogen is.
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DCa)

R

18

de deviatie vanaf de mediane waarde van de ruis is die
a % van de tijd overschreden wordt.
de vereiste SIN is om de gespecificeerde BER te halen.

waarin

P = Pm + a tott (3.10)

P

a tol

t

het benodigde vermogen aan de ingang van de
ontvanger is om de service probability te halen is.
de kwadratische som van de standaardafwijkingen van
de verschillende aandelen in het linkbudget.
de "standard normal deviate"

Uitgaande van een gewenste time availabilty (TA) en service probability
(SP) kunnen met [3.3] de volgende waarden bepaald worden:

TA = 90% _ D = 12,7

TA = 75% _ D = 5,5 (3.11)

SP = 75% _ t = 0,68

SP = 60% _ t = 0,27

Er is een (S IN)r van 10 dB nodig om boven het drempelnivo van de FM
detector te werken (App.2). Voor een afstand tussen zender en ontvanger
van 10 km zijn de TA en SP dan als voIgt.

Pm = -128,0 + 12,7 + 10,0 = -105,3 dBW

Met P = -111,6 (zie 2.4.) voIgt:

(3.12)

t -
a tot

_ -111,6 - -105,3 = -090 _SP = 17% (3.13)
11,0 '

Dus voor d=1O km levert een TA van 90% een SP van 25%, hetgeen veel te
weinig is.
Voor een TA van 75 % geldt:

Pm = -131,6 + 6,4 + 10,0 = -111,6 dBW

P - Pm -111,6 - -115,2
t = - 0,01 _ SP = 40%

a tot 11,0

(3.14)

(3.15 )

Dus voor d=1O krn levert een TA van 75% een SP van 40 % op, hetgeen
minder is dan bij de systeemspecificaties is vereist. Voor d= 5 km gelden de
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vo1gende waarden:

0.17)

(3.16)

o tot

o tot

_t- _ -103,2 - -105,3 = 022
11,0 '

_ SP = 58%

_ 75% _ t = _p_-_p....;;m,;... _ -103,2 - -111,6 = 076
11,0 '

SP = 77%

TA

TA = 90%

Onder goede omstandigheden geldt het gemidde1de ruisvermogen Pn en dan
is Pm = -118,0 dus ge1dt:

t -
P - Pm

o tot

_ - 103,2 - - 118,0 = I 35
11,0 '

SP = 92% (3.18)

Bij een afstand tussen zender en ontvanger van 5 km voldoet het sys
teem dus wei aan de specificaties; onder slechte omstandigbeden SP ~ 75%
en onder goede omstandigheden SP ~ 90%. Optimaa1 zou een SP en TA van
beide 90 % zijn. Hiervoor is echter dan een modulatiesysteem nodig dat
genoegen neemt met een (S/N)r van 1,62 dB voor d~5 km, en bij d-1O kIn
met een (SIN)r van -10,4 dB. Deze waarden zijn echter geen reine
mogeli jkheden.

3.5. Storing in de 27 MHz-band

3.5.1. Inleiding

Ruis is niet de enige beperkende factor voor communicatie in de 27
MHz-band. Storing of interferentie is een mogelijk even belangrijke beperk
ing.

In de ruisgetallen zoals die in de vorige paragrafen zijn bepaald, is een
deel van de aanwezige storing reeds meegenomen, de zogenaamde 'man
made-noise'. Interferentie is de storing die wordt veroorzaakt door medege
bruikers.

3.5.2. Gebruik van de 27 MHz-band
Allereerst zijn er de norma1e MARC-gebruikers die, al dan niet in bet

bezit van van een machtiging, met goedgekeurde apparatuur op de 40 FM
kanalen werken. Hun zendvermogen is beperkt tot 4W, de antenne moet een
rondstralend karakter hebben. De grote toeloop van zendenthousiastetingen
heeft de band erg vol gemaakt.

Vandaar dat velen hun toev1ucht namen tot extra hulp middelen om
bereik en bedrijfszekerheid te vergroten. Vaak wordt een extra RF
versterker aan de antenne-uitgang aanges10ten om het vermogen op te voeren
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van 4 W tot 20 a 100 W. (een zg. lineair, sigaartje, nabrander ect.). Ook
wordt vaak een microfoon met voorversterker gebruikt om de verstaan
baarheid te vergroten. Verder worden nog illegaal CB-sets uit bijvoorbeeld
de Verenigde Staten geimporteerd. Deze hebben veelal 80 kanalen,
mogelijkheid tot AM en SSB modulatie en een vermogen groter dan 20 W.

Het hoeft weinig betoog dat al deze modincaties een forse dosis ether
vervuiling veroorzaken. De lineaire RF-versterkers zijn vaak niet zo lineair
of ze worden gevoed met te krap bemeten voedingen. De voorversterkte
microfoons hebben gezien de automatische volume controle die de meeste
zenders gebruiken, weinig zin. Zij oversturen slechts de frequentiernodulator
zodat buurkanalen gestoord worden C'doorspetteren').

Daarbij komt nog dat het met de beleefdheid van de gemiddelde
gebruiker maar matig gesteld is. Men onderbreekt elkaars gesprekken, mis
bruikt het vermogen en ook het noodkanaal (nr 9) is meestal bezet.

De 27 MHz-band heeft op zich zulke goede propagatie~igenschappen

dat onder bepaalde atmosferische omstandigheden ook last wordt ondervon
den van bijvoorbeeld Italiaanse zenders. In de vrije ether aldaar werkt men
met vermogens tot 1000 W.

Als laatste ongunstige factor kunnen industriele toepassingen in de 27
MHz-band genoernd worden. De frequenties zijn namelijk ook toegewezen
voor industriele HF-apparatuur. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het
dichtsmelten van plastic verpakkingen ('sealen'). Dit gebeurt doorgaans met
forse vermogens.

Voomoemde infonnatie is gebaseerd op enige jaren demonstratie en ver
koopervaring met MARC-apparatuur, indrukken opgedaan met de zen
dontvanger van de vakgroep EC, en een gesprek met de RCD.

3.5.3. Meting van het stoornivo.

Exacte gegevens omtrent het storingsnivo in de 27-MHz-band zijn niet
voorhanden. De CCIR-rapporten geven een algemene indruk van storing, ruis
en de frequentieafhankelijkheid daarvan. Op details, zoals het 27 MHz
bandje, wordt niet ingegaan. Ook de PIT-RCD doet geen nivometingen in
dit frequentiegebied.

Gezien het grote aantal variabelen dat de storing bepaalt, is het niet
mogelijk met eenvoudige middelen een statistisch verantwoorde meting van
dit stoornivo te doen. De storing is namelijk afhankelijk van de meetlocatie,
het tijdstip op de dag, dag van de week (bv. weekend), het kanaal, het
seizoen en de toevallige fluctuaties in het verkeer in de band.

Om toch enige indicatie te krijgen van het stoornivo is een verkennende
meting gedaan. Gemeten werd het maximale stoornivo in een 5 seconden
interval op niet bezette kanalen. Een interval van 5 seconden is namelijk
voldoende voor een zendend station om een vrij kanaal te signaleren. de
zender aan te schakelen en een 4600 bits gerodeerd frame met 2400 bits/s te
verzenden. De meting staat beschreven in appendix 4.
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In bg 3.1 is in een staafdiagram aangegeven welk deel van de tijd het
stoornivo in een bepaald vermogensinterval ligt.

100

90 -- -- - - - - . - - - ----

75

60

40

20

-1)0 -120 -110 -100 -90

p
ref'

(dB~ )

" intervallen

P!'\+l Pref'

cumulatief'

fig. 3.1 Verdeling van het ontvangen ruis- plus stoorvermogen in 5
seconden intervallen. datum meting: 25-7-'85 1400-1600 uur

Uit de grabek blijkt dat het stoornivo zich gedurende 75% van de tijd
onder de -120 dBW bevindt. Gedurende 90% van de tijd ligt het onder -107
dBW. Deze vermogens zijn de som van ruis en storing.

In tabel 3.1 worden de waarden uit de meting vergeleken met de in de
literatuur gevonden waarden.

PN (dBW) PN +1 (dBW)
gedurende 75% - 122,2 - 120

ivan de tijd
kleiner dan I
gedurende 90% - 115.9 - 107

I van de tijd I
kleiner dan

tabel. 3.1 Vergelijking tussen gemeten ruis + storing (PN +1) en berekende
ruis (PN )

De gemeten waarden vertonen een vIij goecie overeenkomst met de
theoretische waarden. Voor een beschikbaarheid van 75% lijkt de kwaliteit
van de verbinding hoofdzakelijk bepaald te worden door ruis (inclusief
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'man-made' rills). De storing en inteIferentie levert 2dB extra ruis op.

Voor een beschikbaarheid van 90% blijken vrij zware storingen en
interferenties van grote invloed. Deze storing ligt zo'n 9dB hoger dan mocht
worden verwacht.

Overigens is het snel fiuctuerende karakter van het kanaal een voordeel
voor packet-radio communicatie. Wanneer er een storing of uitzending is
wacht het zendende station. Door het snel fiuctuerende karakter zal er waar
schijnlijk vrij snel een interval komen waarin het frame kan worden uit
gezonden. In de meting was de kans dat twee opeenvolgende intervallen een
stoornivo > -12OdB hadden kleiner dan 3%. De storing heeft zo geen
rechtstreekse invloed op de datastroom, zij vertraagt slechts de gang van
zaken.

Concluderend kan gesteld worden dat de in de literatuur gegeven waar
den bruikbaar zijn. Voor een beschikbaarheid (Time Availability TA) van
75% komen deze waarden overeen met de meting. Een TA van 75% is ook
gezien de andere berekeningen (3.4.) de te verwachten beschikbaarheid.

Ernstige storingen zullen door het CSMA protocol gesignaleerd worden.
Een kleine tijdvertraging kan het gevolg zijn. Het is weI zeer raadzaam het
modem de mogelijkheid te geven zelfstandig een andere frequentie te kiezen.
Eenmaal bezette kanalen blijven vaak lang actief. Ook zijn er, vaak sterke,
storingen met een continu karakter.

Aan de meetresultaten mag echter geen waarde gehecht worden. Het
betreft hier slechts een momentopname. Uitgebreide nivometingen vereisen
echter een geautomatiseerde meetopstelllng gezien het langdurige karakter
ervan.
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4. GENERALIZED TAMED FREQUENCY MODULATION
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4.1. Inleiding

Generalized Tamed Frequency Modulation (GTFM) [4.1] is een uit
breiding van Tamed Frequency Modulation (TFM) [4.2]. TFM is een onder
deel van de klasse van smalbandige digitale modulatiemethoden met een
constante omhullende. Andere vormen van dit soort modulatie zijn
Minimum Shift Keying (MSK), Correlative Phase Shift Keying (CPSK) en
Continuous Phase Frequency Shift Keying (CPFSK). Verhaegh [4.3] en
Lindner [4.4] geven een overzicht van deze modulatiemethoden.

PNmoduI8tioft lilt.,

fig 4.1 Principeschema voor de opwekking van een GTFM-signaal

4.2. Werking modulator en demodulator

Bij GTFM wordt de inkomende binaire datastroom genlterd door een
specinek premodulatiefilter Oit nIter bestaat uit een 3-taps
transversaal.fi.lter gevolgd door een laagdoorlaatnlter dat voldoet aan bet
Nyquist-3 cnterium [4.5] (ng. 4.0. Oit nIter zorgt ervoor dat de fase
overgangen in het gemoduleerde sigaal geleidelijk verlopen. Oaardoor wordt
het signaalvermogen geconcentreerd in de hoofdlob van het'spectrum en
wordt zo weinig mogelijk vermogen in de zijbanden uitgezonden. Door het
geschikt kiezen van de nlterparameters kan een optimum gevonden worden
wat betreft spectrale bandbreedte (zijlusnivo's) en BER prestaties (ng. 4.2).

Het transversaalftlter veroorzaakt een gecontroleerde Inter Symbool
Interferentie, (lSI), zodat de waarde van de fase van het gemoduleerde sig
naal op een bepaald tijdstip bepaald wordt door het dan geldende bit, het bit
ervoor en dat erna. De fase kan dus een eindig aantal verschillende discrete
waarden aannemen. Het Nyquist-3 filter bepaald alleen de vorm van het
signaal tussen de beslissingstijdstippen in, niet de waarde van de fase op de
beslissingstijdstippen zelf. Het genlterde signaal wordt aangeboden aan de
frequentiemodulator waarna het GTFM-signaal uitgezonden kan worden.

Een GTFM-signaal kan coherent gedetecteerd worden. Hiertoe dient
de draaggolf nauwkeung teruggewonnen te worden. Met deze draaggolf
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fig. 4.2

o 1 2 3

f • fcarrierI
fb

The power spcctraI density functions of scveral GTFM signals.
In each case. the impulse respoD5( of the prcmodulation filter is
tnmeated over an interval of five bit periods. (a) MSK lrefcn:nccl. (b)
B - 0.5, r - 0.0 [TFM]. (c) B - 0.54, r - 0.2. (d) B - O.S8, r - OJ. (e)
B - 0.62, r - 0.36. (f) B - 0.8, r - 0.52. (&) B -1.0, r - 0.5.

wordt het signaal in in-fase en kwadratuurcomponenten ontleed en gefilterd,
waarna drempeldetectie kan plaatsvinden. Deze coherente detectie levert een
zeer goede waarde voor de BER op; de bij GTFM voor een bepaalde BER
vereiste SIN ligt slechts 0,3 dB hoger dan die voor MSK. Voor TFM ligt de
SIN I dB hoger.

Coherente detectie is echter niet eenvoudig te verwezenlijken. De draag
golf moet nauwkeurig en snel teruggewonnen worden met behulp van PLL's
of Costas-Loop technieken [4.6]. Deze apparatuur is kostbaar en gecompli
ceerd. Wanneer fading optreedt op het propagatiepad is de coherentie
moeilijk te handhaven. Als de coherentie verloren gaat functioneert de
demodulator niet meer en is er geen ontvangst meer mogelijk. Wanneer de
fading over is moet de ontvanger eerst weer "in lock" komen hetgeen tijd en
een betrekkelijk sterk ontvangen signaal vraagt.
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Bij incoherente detectie omzeilt men het gebruik van de complexe
apparatuur die voor de draaggolfterugwinning nodig is. Bovendien is het
systeem veel robuuster voor fading en andere storingen. Wanneer de SIN
verslechtert, neemt de BER geleidelijk toe maar het systeem wordt niet
geheel onbruikbaar zoals bij coherentieverlies. De incoherente detector
bestaat uit een frequentiediscriminator gevolgd door een Iaagdoorlaatfilter,
daarna voIgt de GTFM-detector (fig. 4.3).

RF
• IF.....

fig. 4.3 Een non-eoherente GTFM-ontvanger met een frequentiediscrim
inator

Aan de uitgang van de frffluentiediscriminator kunnen diverse oogpatronen
gemeten worden als functie van de parameters van het premodulatiefilter
(fig 4.4). Dit oogpatroon heeft twee sets oogopeningen; een 3-nivo opening
met 2 ogen en een 5-nivo opening met 4 ogen. Uit beide oogopeningen kan de
data eenduidig gedetecteerd worden. Detectie uitgaande van het 3 nivo oog is
echter eenvoudiger. Door het geschikt kiezen van de filterparameters kan de
grootte van deze oogopening geoptimaliseerd worden.

fig. 4.4 Door simulatie verkregen oogpatronen aan de uitgang van de
frequentiediscriminator voor 4 verschillende GTFM-signalen
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Men kan uit het oogpatroon door bit-voor-bit detectie de datastroom
terugwinnen. Zo doende, maakt men geen gebruik van de gecontroleerde lSI
die bij de modulatie ingevoerd is. Met behulp van een "Maximum Likelihood
Sequence Estimation" algorithme (MLSE) kan men weI gebruik maken van
deze inforrnatie. Dit algorithme zoekt het meest waarschijnlijke signaalpad
dat tot de hUidige toestand in de detector kan hebben geleid.

Wanneer bit-voor-bit detectie van GTFM wordt toegepast is 5 dB meer
SIN nodig dan bij coherente MSK. Het MLSE algorithme levert 2 dB winst
op. Een GTFM-detector met MLSE heeft dus 3dB meer SIN nodig dan
coherente MSK echter 1 dB minder dan incoherent gedetecteerde MSK.

4.3. Signaalopwekking

Voor de opwekking van GTFM met behulp van analoge componenten,
door optelling van orthogonale in-fase en kwadratuursignalen, zijn twee zeer
stabiele vermenigvuldigers met een exact gelijke fasekarakteristiek nodig, en
een opteller nodig. Opdat het fasepad niet nauwkeurig gevolgd kan worden.
Indien dit niet het geval is leidt dit tot een vermindering van de zijbandon
derdrukking. Deze apparatuurproblemen zijn op te lossen door gebruik te
maken van een digitale kwadratuurmodulator (fig. 4.5). Hierin wordt het
signaal gerepresenteerd door samples. In zo een modulator zouden digitale
vermenigvu1digers nodig zijn, hetgeen problernatisch is. Door echter een
geschikte verhouding te kiezen tussen de samplefrequentie f s en de
draaggolffrequentie f 0 zijn de samplewaarden aan de uitgang van de modu
lator volledig bepaald door een eindig aantal verschillende mogelijke
ingangssequenties van de datastroom. Deze waarden kunnen dus worden
berekend en opgeslagen in een zogenaamde -look-Up table-. Het GTFM
signaal wordt nu gegenereerd door adreslogica als functie van de ingangsse
quentie de look-up table te laten uitlezen.

Input uw r - - -- - - - - - - i
III Slnl2nnW:

OI6II......-.clDo : DAC
I """",--_,",---,

1
I

I

eo.l2'1I1\ifs~
I___________ .J

fig.; 4.5 Schema voor de digitale opwekking van GTFM

Een Digitaal Analoog omzetter (DAC) zet de samplewaarden dan om in
een analoog signaal. Vanwege de eindige samplefrequentie herhaalt dit spec
trum zich met herhalingsfrequentie f s' Daarom moet na de DAC met een
laagdoorlaatfr1ter of verderop met een bandfrlter het gewenste GTFM
spectrum Uitgefilterd worden. Het is niet mogelijk het signaal direct op 27
MHz op te wekken; daarvoor zou de samplefrequentie veel te hoog moeten
liggen. Het is ook niet nodig; het analoge signaal wordt met een mengtrap in
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fr61uentie omhoog getransformeerd.
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4.4. Demodulator

Aan de ontvangerkant wordt het HF-signaal in een standaard
ontvanger verwerkt door de HF- en IF-trappen. In de frequentied.iscrimina
tor wordt het signaal FM gedemoduleerd; na een laagdoorlaatft1ter is dan het
basisbandsignaal beschikbaar. Het laagdoorlaatftlter moet een doorlaatkarak
teristiek hebben vanaf 0 Hz, aangezien het GTFM-spectrum een aanzienlijke
laagfrequentcomponent heeft.

Het basisbandsignaal wordt door een analoog-digitaalomzetter (AOC)
gesampled. Uit deze samples kan de personal computer de beslis
singstijdstippen berekenen en de dataklok terugwinnen. Wellicht kan dit
eenvoudiger in hardware worden uitgevoerd. De dataklok wordt dan terug
gewonnen door het basisbandsignaal twee maal te kwadrateren. De PC hoeft
dan aIleen nog maar op de zo bepaalde beslissingstijdstippen een beslis
singsvariabele in te lezen.

Omdat op het 3-nivo oog wordt ged.etecteerd, hebben de beslissingsvari
abelen een ternair formaat. Ook kan de waarde van de beslissingsvariabelen
gekwantiseerd worden met meerdere bits (soft decision). Deze informatie
kan verderop in de detector of in de decoder gebruikt worden.

Op dit punt in het systeem kan ook informatie betreffende de toestand
en kwaliteit van het kanaal aan de beslissingsvaIiabele gekoppeld worden.
Deze informatie is afkomstig van de kanaalschatter of evaluator (zie 5.2.).

Uit de ternaire of soft dedsion beslissingsvariabelen kunnen nu met het
MLSE- algorithme de ruwe databits bepaald worden. Daarna kunnen de
data worden opgeslagen voor verdere verwerking, of als de processor niet
druk bezet is, met een decodeeralgorithme gedecodeerd worden.
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5. CODERING

5.1. Inleiding

Bij het overzenden van de data zullen altijd fouten optreden. Ben maat
voor het aantal fouten in de ontvangen en gedetecteerde bitstroom is de bit
foutenkans (Bit Error Rate; BER). De BER is in eerste instantie een functie
van de ontvangen signaal/ruis- verhouding. Deze functie is afhankelijk van
de gekozen digitale modulatie. Door kanaalcodering kunnen redundantie en
daardoor foutencorrigerende eigenschappen in de uit te zenden informatiest
room gebracht worden. De netto BER kan door codering sterk teruggebracht
worden.

Er staan vele verschillende codes ter beschikking. Ben (n,k) blokcode
voegt per blok informatie van k bits n -k redundante bits toe, zodat n-bit
kanaalsymbolen ontstaan. De verhouding tussen het aantal informatiebits
en het aantal verzonden bits, kIn, is de "rate", r, van een code. Na ontvangst
kan een zogenaamd syndroom berekend wordt. Daarmee kunnen fouten
gedetecteerd en eventueel geoorrigeerd kunnen worden, zolang het aantal
fouten de corrigerende capaciteit van de code niet te boven gaat. Er wordt
dus een blokgeheugen ingevoerd. Blokcodes hebben nadelen. Er kunnen geen
zogenaamde ·maximum-likelihood" algorithmen voor de decodering gebruikt
worden. Bij blokcodes met grote bloklengte wordt de deroder groot en com
plex. Het belangrtjkste nadeel is wellicht dat er woordsynchroniteit moet
zijn. Wanneer de deoocler een bit mist zal hij de grenzen tussen de verschil
lende blokken verkeerd leggen waardoor de decodering volltrlig zal
mislukken. De prestaties van blokcodes met een bepaalde rate, zijn lager dan
van convolutiecodes met dezelfde rate.

ConvoJutiecodes voegen aan een bitstroom continu rtrlundantie toe. Zo
ontstaat een glijdende geheugenwerking. Een convolutie-enroder wordt
meestal uitgevoerd als een schuifregister waar de bits inschuiven en onder
toevoeging van extra bits continu weer eruit schuiven. Ben (n,k,m) convolu
tiecode produreert voor elk blok van k ingangsbits n uitgangsbits. De waarde

.van de uitgangsbits wordt bepaald aan de hand van de m voorafgaande
informatieblokken. De code heeft dus een geheugen van de orde m. Het aan
tal uitgangsbits waarop een ingangsbit invloed uitoefent is na =(m + I)n ;
dit heet de ·constraint length" van een code. Hoe groter de constraint length
des te groter is de maximaal haalbare coderingswinst.

De grootte van het schuifregister van de coder, K, is minimaal gelijk
aan m ·k . Omdat het staande bit meestal ook in het schuifregister moet wor
den geklokt is in de praktijk K = (m + l)ok .

Convolutiecodes kunnen op diverse manieren gedecodeerd worden. Met
toenemende complexiteit van de decoders nemen ook de prestaties toe. De
prestatie wordt uitgedrukt in het aantal dB dat de SIN lager mag zijn om,
dankzij het gebruik van de code, toch een gespecificeerde BER te halen. Ben
maximum-likelihood decoder, die werkt volgens het algorithme dat
Viterbi heeft ontworpen, is de beste manier om een convolutiecode te
decoderen [5.1 l. In tabel 5.1 zijn de gegevens van een aantal codes
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weergegeven. DUidelijk is dat met "soft decision" deaxlering een winst
behaald kan worden van 2 tot 3 dB, afhankelijk van het aantal quantisa
tiebits. In praktijk wordt de constraint length beperkt door de rekentijd die
het deaxleren met een Viterbi-deroder kost. Voor korte codes is het Viterbi
algorithme echter goed te gebruiken.

I "minimum free
"asymptotic coding gain" ")'

code (dB)
distance" d free

hard decision soft decision 0==8
(2.1.5) I 8 3.0 4,7
(2.1,6) I 10 4,0 5,1

(2,1,16) 20 7,0 10,0

tabel. 1.1 eigenschappen van enige convolutiecodes met rate - lh, gegevens
uit [5.2]

Sequentiele decodering levert iets suboptimale prestaties maar de
rekentijd is onafhankelijk van de constraint length. Bij praktische
implementaties is de te bereiken winst gelijk aan die van een Viterbi
deaxler. De benodigde tijd voor deoodering is random verdeeld. De decode
ring kan soms erg lang duren of zelfs mislukken. Bij majority-logic deco
dering [5.3] wordt uit slechts een constraint length een informatiesymbool
bepaald. De prestaties zijn weer iets minder dan bij sequentiele deoodering
maar de deooder is een stuk simpeler en de rekentijd ligt vast. Deze methode
wordt vaak gebruikt voor HF-apparatuur waar een rErleljke coderingswinst
met lage kosten moet worden bereikt [5.2].

5.2. interleaving

De prestaties van een dataverbinding via de HF-band worden veeleer
beperkt door storing dan door ruis [5.1'], [5.5]. Deze storing heeft een
stootsgewijs, een "burst" karakter. Dat wi! zeggen gedurende korte interval
len is geen ontvangst mogelijk vanwege een storing. Tussen deze bursts in, is
relatief ongestoorde ontvangst mogelijk. WeI blijft de achtergrondruis, mede
van thermische en atmosferische oorsprong, altijd aanwezig.

Fouten treden daarom ook in bursts, in blokken, op. Om deze te corri
geren kan men gebruik maken van lange blokcodes of convolutieaxles met
een lange "constraint length" (CL) [5.3]. Beide methodes hebben echter grote
nadelen. Ze vergen bijzonder veel geheugenruimte, en met het langer worden
van de codes neemt de rekentijd enonn toe (bij convolutiecodes zelfs
exponentieeI).

Een betere oplossing is de fouten uit een burst door "interleaving" te
verspreiden zodat de foutenverdeling weer random wordt. Een (n l' n 2)
interleaver herschikt een bitreeks zodanig dat in de uitgaande bitreeks
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CONVOLUTIE INTER-
BRO~ ~ ---l LEAVERCOD~R

KANAAL-
U..;

EVALUATOH' NAAL

!
VITERBI- r-- DE-INTER-

BESTEM- DECODER ~ LEAVER
MING

(Q=8)
T SOFT

DECISION
DETECTOR

fig. 5.1 Mogelijke opzet van de codering/deaxiering

binnen elk willekeurig blok van n 2 bits, geen bits staan die in de ingaande
reeks n 1 of minder plaatsen uit elkaar stonden. Ramsey [5.6] geeft structuur
en opzet van optimale interleavers. Na interleaving lrunnen de fouten met
een korte code gedocodeerd worden.

Het is gewenst om alle fouten uit ren burst uit elkaar te halen; n 1 moet
dus groter zijn dan de gemiddelde burstlengte (BL) [5.6]:

n 1 ~ BL (5.la)

Volgens het model van Gilbert/Elliot [5.7] heeft een kanaal overgangswaar
schijnlijkheden voor de overgang van gestoorde naar ongestoorde ontvangst
en vice versa. Hagenauer [5.8] stelt

nl~4lr (5.lb)

waarin r = P (burst _ ongestoord ).

Wanneer er wordt geest dat twee fouten uit een burst de decoder niet
tegelijkertijd mogen bei·:nvloeden. Ben Viterbi-deroder heeft ongeveer 4 m
bits van een code nodig om een definitieve beslissing te nemen betreffende
bitfouten [5.9]. Hieruit voIgt dan dat:

n 2 ~ 4·m (5.2)

5.3. Betrouwbaarheidsinformatie

Er zijn verschillende methodes om de betrouwbaarheid van een gedetec
teerd bit te bepalen. Ten eerste kan het kanaal bemonsterd worden om de
betrouwbaarheid ervan te onderzoeken. De meest praktische vorm hiervan is
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het meten van het ontvangen signaalvennogen. Is dit tijdelijk erg laag dan is
er waarschijnlijk sprake van een "fade" en is het signaal onbetrouwbaar
(Hagenauer [5.8]). Is het signaal plotseling veel sterker dan zal er waar
schijnlijk een storingspiek zijn en is het signaal ook onbetrouwbaar [5.10].

In beide gevallen moet het bit als verdacht of foutief worden aange
merkt (erasure). Zowel Hagenauer [5.8] als Chase [5.10] melden for.ie win
sten in BER als er 1 bit betrouwbaarheidinfonnatie aan een (of een serie)
gedetecteerde bit wordt meegegeven. Er kan volstaan worden met een 3 dB
lagere SIN voor een zelfde BER. Bij interleaving kan bijvoorbeeld per kolom
van de interleaver de betrouwbaarheid worden vermeld.

Met de interleaving zou deze infonnatie over de slechts geleidelijk
veranderende kanaaltoestand vernietigd worden. Dit betekent capaciteitsver
lies. £en kanaal met geheugen heeft meer capaciteit dan een zonder. Om dit
te voorkomen moet de betrouwbaarheidsinformatie worden meegegeven aan
de bits (of samples) in de de-interleaver.
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6. PROTOCOLASPECTEN

6.1. Inleiding

Voor het opzetten van een dataverbinding zijn er afspraken nodig
tussen het zendende en het ontvangende station. Deze afs;>raken zijn vervat
in protocollen die veelal zijn opgesteld door internationale organiSaties als
ISO en CenT, verenigingen als IEEE of de ARRL (American Radio Relay
League) of door grate industrieen als IBM of DEC.

Een wijdverbreide standaard voor datatransport over publieke
datanetwerken is het X.25 protocol van CCnT [6.1]. Dit protocol is bedoeld
voor "packet-switched networks". De over te zenden data wordt opgedeeld in
packets die na elkaar verzonden worden.

6.2. Het X.25-protocol

X.25 defmieert de interface tussen een DTE (Data Terminal Equipment,
de host) en een OCE (Data Circuit Equipment). Dit gebeurt voor de onderste
drie lagen van het ISO Open System Interconnect. Op laag 1 (physical layer)
schrijft X.25 aanbeveling X.21 van CCnT voor [6.2]. Als "link acres pro
cedure", de interface op laag 2 Clink layer), is de HDLC-procedure van de
ISO overgenomen [6.3]. De interface op laag 3 (network layer) wordt door
X.25 zelf beschreven.

DTE 1 ..~1- DCE

X.15
I
I

3· X.2S 3
'2 HDLe '1

IQQg , X.21

fig. 6.1 X.25 in het ISD-OSI model

Het X.25 protocol is ontwikkeld voor een "point-to-point" fu1l- duplex"
verbinding. Bij packet-radio (datatransport via de ether) betreft het echter
een "broadcast" verbinding waarop velen kunnen zenden en ontvangen.
Bovendien is meestal sprake van een half- duplex verbinding, waarbij
afwisselend kan worden gezonden en ontvangen. niet beide tegelijk.

Daarom is er een gemodificeerd X.25 protocol ontwikkeld door de
ARRL, speciaal voor gebruik in een amateur packet-radio omgeving. Deze
versie heet AX.25 [6.4]. Het betreft hier alleen het link-layer protocol, laag
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2 dus. Er is ook onderzoek gaande naar de opzet van een network-layer pr<r
toeo1.

AX heeft een veel uitgebreidere adressering. Als adres wordt de roep
naam van het station gebruikt. Dit is voor amateurs een wereldwijd unieke
aanduiding en voorkomt moeilijkheden met betrekking tot adrestoewijzing.
Amateurs met een MARC vergunning hebben geen officiele roepnaam. Er is
in het uitgebreide adresveld voldoende ruimte voor een andere aanduiding,
bijvoorbeeld het nummer van de machtiging.

6.3. Packetcommunicatie

Bij packet-radio datacommunicatie worden telkens blokken data
stootsgewijs, uitgezonden. Zo een datablok is als voIgt gerangschikt.

I PREAMBLE I FRAME I I FRAME 2 I FRAME.. I POSTAMBLE I

fig.6.2 formaat van een datablok

Eerst wordt een preamble uitgezonden. Hierop kan de ontvanger zich
instellen (PLL; AGC) en synchroniseren. Deze functies behoren tot het laag
I van de interface. De frames worden volgens het HDLC-protocol [6.3]
samengeste1d.

IR..AG I ADRESS I CONTROL I INFORMATION I_FCS_----'-IR.._AG_

fig.6.3 formaat van een HDLC-frame

In het infonnatiegedeelte van het frame wordt een packet verzonden.
De eerste drie bytes van een packet vormen de header.

I GENERAL LOGICAL LOGICAL PACKET

I
DATA

FORMAT CHANNEL CHANNEL TYPE
IIDENTIAER GROUP NUMBER IDENTIAER

\NUMBER

fig. 6.4 formaat van een packet

Door het gebruik van kanaalgroepen (4 bit 15 stuks) en kanaalnum
mers (8 bit 255 stuks) is het dus mogelijk om 3825 verschillende logische
kanalen te bedrijven op een fysiek kanaa1. Van deze mogelijkheid maakt
AX.25 echter geen gebruik omdat AX.25 laag 3 van X.25 niet ondersteunt.
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Is bet laatste bit van bet derde octet een "I" dan betreft bet een
signalerings-packet (supervisory). Deze worden gebruikt voor bet opzetten
van een virtueel circuit, acknowledgement etc. Deze functies beboren tot bet
netwerkaspect van de verbinding.

6.4. Het AX.25 protocol

Het AX.25 is een link-level protocol [6.5]. Oat betekent dat bet in prin
cipe geen netwerkfadliteiten biedt. Wei beschrijft bet bet zogenaamde link
acce> protocol, boe een verbinding tot stand moet worden gebracbt.

opbouw van een HDLC/AX.25-frarne

Een frame begint en eindigt met een flag (zie fig. 6.4). Om een tran
sparante overdracbt te krijgen, wordt in alle andere data van een frame na
een reeks van 5 enen altijd een "0" ingevoegd. Bij ontvangst van 5 enen
wordt de daarop volgende 0 verwijderd. Deze techniek heet "bit-stuffing".

Het adresveld is bij X.25 1 octet groote Omdat er meerdere gebruikers
op een fysiek kanaal werken bij packet-radio is het nodig deze te scheiden.
Oit kan niet met de logiscbe kanalen- faciliteit van X,25 gebeuren. Oaarom
is het adresveld uitgebreid. HOLC biecit hiertoe de mogelijkheid. Wanneer
het eerste bit van een adresoctet 0 is verwacht HOLC nog een adres~tet.

Een AX.25 adres bestaat uit 7 octetten. De eerste 6 bestaan utt een 0
gevolgd door de 7-bits ASCII~e van een teken utt de roepnaam. Het
laatste octet het zogenaamde SSID bestaat uit een 0 gevolgd door een 4-bit
"secondary station identifier" waarmee 15 onderstations onder een roepnaam
geadresseerd kunnen worden. Twee bits zijn ongebruikt en een laatste bit
geeft aan of bet frame een command of een re>ponsframe is.

Verplicht in bet adresveld zijn het ontvanger- en het zenderadres. Even
tueel kunnen tot 8 repeaterstations worden geadresseerd in het adresveld. Zo
wordt dan de route bepaald voor een "multihopverbinding. Deze
mogelijkbeid zal verlopig bij communicatie in de 27 MHz-band niet aan de
orde zijn. Er kan dus volstaan worden met een zender- en ontvangeradres.

Het controle-octet geeft aan of een frame een informatie frame (I), een
signaleringsframe (S) of een ongenummerd frame (U) is. In fig. 6.5 staat een
overzicht van de mogelijkbeden. Hieruit kan een indruk gekregen worden boe
een verbinding tot stand komt. Voor een exacte beschrijving zie [6.1]. Een S
en een U frame kunnen een aantal informatieoctetten hebben dat hoeft niet.

Het informatieveld beeft een lengte van 256 octetten. Dit is 2 kbit.
Afbankelijk van de waarde van bit "P" in bet controle--octet kan bet een
enkel frame met informatie zijn of kan het direct gevolgd worden door een
of meerdere direct aansluitende informatieframes (zie fig. 6.1).

Het FOi-veld, de frame check sequence, is nodig voor foutendetectie, er
vindt geen foutencorrectie plaats. Met een 16- bit FCS is de kans op bet niet
detecteren van een foutief frame 10- 10 [6.5]. Enkele en dubbele bitfouten
worden altijd gedetecteerd , tevens alle oneven aantallen bitfouten en alle
bursts korter dan 16 fouten. De ontvanger berekent volgens een vast
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FLAG ADDRESS CONTROL INFORMATION FCS FLAG

DESTINATION

01111110

I
SSID HAS BEEN

REPEATED
1=HAS
0= NOT

2
OCTETS

SOURCE

1 OCTET - PIDlvARIABLE
I

14170
OCTETS

01111110

HDLC EXTENDER BIT SET TO 0 EXCEPT FOR LAST OCTET

fig. 6.4 opbouw van een AX.25 frame

algorithme [6.1 p.ll] de rest van een deling van de bitstroom door een vast
polynoom. Deze rest moet overeenkomen met de rest zoals die in de zender is
berekend en is meegezonden in de FCS.

Deze polynoom wordt berekend over aUe bits tussen de opening flag en
de FCS onder uitsluiting van de wegens de transparantheid tussengevoegde
bits (de 0 na 5 enen). Wanneer de berekende rest overeenkomt met de FCS
zal de correcte ontvangst van het frame teruggemeld worden aan de zender
onder vernoeming van het framenummer; de acknowledgement.

Een frame wordt besloten met een closing flag, die gelijk is aan de
opening flag. In tegenstelling tot X.25 mag bij twee direct opeenvolgende
frames niet volstaan worden met ren flag die tegelijk closing en opening flag
is van beide frames.

Daarna wordt de hele bitreeks, die het frame vonnt, NRZI gecodeerd.
Dit betekent dat een "(]' wordt omgezet in een tekenwisseling in de uitgaande
bitstroom, Qi' Bij een "1" blijft het teken gelijk.

o - Q i = Qi-l
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(6.1 )

Doordat er nooit meer dan 5 enen na elkaar volgen (transparantheid), is
er minstens elke 5 bitperioden een tekenwisseling in het uitgaande signaal.

Het opzetten van een verbinding

Wanneer station I een frame wi! verzenden naar station 2, zal het eerst
een vrij kanaal gaan zoeken. Is het ontvangen vermogen op het kanaal onder
een bepaalde drempel, dan wordt dit kanaal vrij beschouwd. Dit heet Carrier
Sense Multiple Acres (CSMA).

Deze procooure wordt ook vaak gebruikt bij LAN's (Ethernet bijvoor
beeld). Bij radiorommunicatie zal CSMA minder zekerheid omtrent het
werkelijk vrij zijn van een kanaal garanderen dan in een gesloten LAN. Door
de geografische spreiding van de stations kan een storing of uitzending die bij
station I onder de drempel ligt bij station 2 boven drempelwaarde
ontvangen worden. Zo kan ontvangst toch onmogelijk zijn.

Ben radioverbinding is half-duplex. Tijdens het uitzenden van een
frame kan dus niet geluisterd worden of de data verminkt wordt door stor
ing of andere gebruikers. Er is dus geen "collision detection" mogelijk.
Daarom moet de correcte ontvangst van elk frame dan ook gevestigd wor
den.

acknowledgement procedure

Het bevestigen van elk ontvangen frame heet een acknowloogement. Zo
kan een vnjwel foutloze communicatie gewaarborgd worden.

Het zendende station zendt een of meer, genummerde, frames utt. Er
wordt dan een timer gestart en gewacht op een bevestiging. Het
ontvangende station controleert met de FCS de binnenkomende frame;.
Wanneer een frame in orde is wordt een acknowledgement met het nummer
van het frame verzonden. Is er een fout opgetreden dan wordt geen actie
ondernomen.

Op een half-duplex kanaal ka--: niet tegelijkertijd gezonden en
ontvangen worden. De beve;tigingen kunnen dus niet tijdens het ontvangen
van een framereeks worden teruggezonden. Heeft het zendende station bin
nen de daarvoor gestelde tijd geen acknowledgement ontvangen dan wordt
het frame opnieuw uitgezonden, net zolang totdat het goed ontvangen is of
tot het maximaal toegestane herhalingen is bereikt.

Een zendend station kan tot 8 niet bevestigde frames hebben uitstaan,
anders is de nummering van de frames niet meer uniek. In fig. 6.5 is een
mogelijke framestroom geschetst.

Een verschil tussen X.25 en AX.25 is de mogelijkheid tot het verzenden
van een ongenummerd informatieframe (UI). Deze functie komt voort utt
het broadcast-karakter van het medium. Een UI frame bevat infonnatie die
voor velen bestemd is. Er wordt in deze modus geen verbinding opgezet
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fig. 6.6 een mogelijke framestroom

maar ieder die wil, kan de boodschap ontvangen Calgemene mededelingen).
Omdat de frames niet genurnmerd zijn worden ze ook niet acknowledged.
hetgeen ook niet praktisch zou zijn met vele luisteraars.

de verschillen

Samenvattend zijn de verschillen Cuitbreidingen) van AX.25 ten
opzichte van X:

- een uitgebreid adresveld; tot 70 octetten tegen 1
- mogelijkheid tot verzenden van een UI-frame
- langer informatiegedeelte; 256 tegen 128 octetten

lengte van een AX.25 frame
AUe octetten bij elkaar opgeteld hoot een compleet AX.25 frame de

volgende lengte:

2 * flag 2 octetten
2 * adres 14 ..
1 * controle 1 ..
1 * FCS 2 ..
inforrnatiedeel 256 ..

totaal 275 octetten = 2200 bits
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7. ONTWERP VOOR DE PRAKTISCHE REALISATIE VAN EEN GTFM
MODEM

7.1. MODULATOR

7.1.1. Keuze van de modulator parameters

De grootte van het geheugen dat nodig is voor de opslag van de berek
ende uitgangsamplewaarden, de look-up table, is afhankelijk van een aantal
factoren:

afbreeklengte

Het aantal inputdatabits dat nodig is om het uitgangssignaal op een
bepaald tijdstip te beschrijven; N. Oit wordt bepaald door de afbreeklengte
(truncation length) van de impulsresponsie van het premodulatiefilter. Na
enige tijd is de waarde van de impulsresponsie namelijk zo klein geworden
dat er geen grote fout wordt gemaakt door het afbreken (op nul stellen) van
deze responsie.

Voor N wordt de waarde 5 genomen. Vanwege het transversaalftlter
zijn drie databits (blc - t ,blc ,blc + t ) rechtstreeks van invloed op de uitgang
samples op tijdstip kT. Door het Nyquist-3 criterium filter zijn de bits
blc -2 en blc +2 ook enigzins van invloed. Door een goede keuze van de rolloff
factor is de amplitude van de impulsresponsie buiten het truncation interval
geminimaliseerd, zodat de fout, door dit afbreken geintroduceerd, klein is.
Deze fout uit zich in een verhoogd ruisnivo bUiten de hoofdlob van het spec
trum. Bij een afbreeklengte N-=5 is dit ruisnivo, N tr , volgens [7.Il:

N tr = - 50 dB voor (/ - / c) = / b

N tr = -80 dB voor (/ - / c) = 2/ b (7.1)

Deze waarden voldoen ruimschoots aan de MARC-eisen die een neven
kanaalstoring van -57 dB voorschrijven op 5 kHz (- 2Fb ) afstand van de
draaggolf frequentie.

kwadrantenteller

De fasevector e i .(t) ligt in een van de vier complexe kwadranten. Dit
kwadrant wordt bepaald door de voorafgaande faseverschuivingen (ar/))n'
De kwadrantenteller (QC) houdt dit bij. Met twee bits geeft deze aan in
welk kwadrant de vector momenteel ligt.

samplenauwkeurigheid

De woordlengte van de uitgangsamples is L. Deze komt overeen met de
nauwkeurigheid van de OAC die gebruikt wordt. Om een zo laag mogelijke
kwantisatieruis te verkrijgen zou een 10 of zelfs 12 bits OAC gebruikt moe
ten worden.

Het gebruik van een 8 bit OAC biedt echter zwaarwegende voordelen:
hij is goedkoper, de stabiliteitsproblemen zijn veel kleiner, de benodigde

afstudeerverslag Schoonwater mei 86 vakgroep EC



7. ontwerp implementatie 39

geheugenruimte is kleiner en het belangrijkste misschien de snelheid. Een 8
bit DAC heeft per conversie 1 byte nodig terwijl een 10 of 12 bits DAC 2
bytes nodig heeft. Dit scheelt een factor 2 L moet echter zodanig zijn dat de
kwantisatieruis minder is dan de afbreekruis.

Het relatieve vermogen van de kwantisatieruis wordt gegeven door
[7.2]:

(7.2)

(7.3)

voorL = 8

voorL = 10

Deze kwantisatieruis is uniform verdeeld over de bandbreedte gelijk aan
de samplefrequentie. Dit betekent een verhouding tussen uitgezonden verm<r
gen Ps en kwantisatieruis PQ :

Ps /PQ = -59 dB

Ps /PQ = -71 dB

Het afbreekruisnivo is -50 dB op (f - f c ) = f b, daaruit voIgt dat 8 bit
kwantisatie voldoende is.

kwantisatiefactor

De benodigde geheugenruimte is ook rechtstreeks evenredig met de
kwantisatiefactor q. De keuze van q is afhankelijk van vele factoren.

Het uitgangsignaal van de DAC is vanwege het gesamplOOe karakter
van het systeem, een serie GTFM-spectra gecentreerd op frequenties:

f 1c = kf s ± f 0 (k=O,l,2...) (7.4)

Het gewenste spectrum moet hier uitgefilterd worden. Om aliasing te voor
komen mogen deze spectra elkaar niet overlappen. Ook om het filteren te
vergemakkelijken is het raadzaam om enige afstand tussen de spectra te
houden omdat anders zeer steile filters gebruikt moeten worden.

Uit (Al.I0) en (7.4) voIgt dat de spectra zich herhalen rond:

f 1c = kq f b ± f b ( 7.5 )

Voor q=4 liggen de spectra tegen elkaar aan (fig. 7.1) en is het dus prak
tisch onmogelijk om ze te filteren. Bij q =8 is van enige overlap van de spec
tra geen sprake meer. De afstand tussen de spectra is nu 9600 Hz. Dit is een
passende afstand voor een standaard bandfilter, de kanaalafstand in de 27
MHz-band is immers ook 10 kHz.

Er zijn goede 10 kHz standaard bandfilters te verkrijgen zowel op 27
MHz als op de middenfrequenties 10,7 MHz en 455 kHz. Het is dus niet zin
nig de interpolatiefactor nog verder op te voeren tot q = 16.
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GTFM-spectra bij q=4 en q=8fig. 7.1

-60

De keuze van de parameters is dus ais voIgt:

N =5
Lee8
q ... 8

De geheugengrootte is dan:

4 . 2 N. L . q = 4 . 2 5. 8 . 8 = 213 = 8 kbit = 1 kbyte (7.6)

De datasnelheid van het signaal naar de DAC is:

8· fb = 8· 2400= 19.200 byte/sec (7.7)

Wannrer het hele spectrum rechtstreeks omhoog getransformeerd wordt
naar 27 MHz dan is een bandfilter nodig met een verhouding tussen band
breedte en centrumfrequentie van:

B / f c = 10 kHz /27 MHz = 0,4' 10-3 (7.8)

Dit is een erg smal filter. In het ontvanggedeeldte van de transceiver wordt
gebruik gemaakt van 10 kHz brede bandftlters op 455 kHz en 10,7 MHz. Een
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van deze, of beide, kunnen gebruikt worden als bandfilter. Ook kan even
tueel rechtstreeks het uit de OAC komende signaal gefilterd worden.

Chung heeft ook met een IF-trap en een bandfilter gewerkt. Het betrof
hier een bandfilter met een zg "maximally fiat" doorlaatkarakteristiek, met
de kantelpunten op 2/ b afstand van de centrumfrequentie. Om een con
stante amplitude- envelope te houden kwam daarachter nog een hard
limiter. Het resultaat was bevredigend, zij het dat de ruisnivo's buiten de
hoofdlob wat hoger kwamen te liggen.

De 10 adresbits die nodig zijn om de look-up table te adresseren wor
den gevormd door de 5 databits (bk -2' bk -1' bk , bk +1' bk +2), 3 bits van de
interpolatieteller (8 interpolaties per bit) en twee bits van de kwadranten
teller (QC).

7.1.2. )dogelijke praktische imp1ementatie van de modulator

De opzet van het zendalgoritme, waarin aIle functies die de zender moet
vervullen zijn opgenomen, en het schema van de modulator zijn weergegeven
in fig. 7.2 en fig. 7.3. De schakeling slui t aan op het "I1D-<:hannel" van de PC.
Deze aansluiting kan gemaakt worden aan de PC-bus waar de insteekkaarten
aangesloten worden. De gegevens en specificaties van de PC staan uitvoerig
beschreven in [7.3].

De samples worden op de volgende wijze naar de OAC gezonden. Uit
een byte opeenvolgende databits worden met een maskeer en schuifoperatie
5 opeenvolgende bits geselecteerd (bk -2 tot bk +2)' Aan de hand van het
laatst binnen geschoven bit bk -2 wordt bekeken of de kwadranten teller,
QC, moet worden bijgesteld. Samen vormen deze 7 bits de adresbits A9 tot
en met A3. De overige 3 bits worden bepaa1d door de interpolatieteller die in
de OMA-eontroller is opgenomen.

Wanneer de OMAC de 8 samples behorende bij databit bk naar de OAC
heeft gezonden geeft de OMAC een terminal count (TC) signaal aan de
interrupt-eontroller (PIC). In de interruptroutine wordt het reeds berekende
nieuwe look-up table startadres in de OMAC geschreven door de CPU. Oit
duurt 17 p.s. De OMAC kan dan aan het werk en de CPU heeft nog 400 p.s
de tijd om het volgende OMAC startadres te berekenen.

Nadat de OMAC het nieuwe startadres in zijn "base adress" register
heeft gekregen, wordt dit naar het "current adress" register gekopieerd. Oit
register wordt na elke OMA-request automatisch met 1 verhoogd tot er 8
samples zijn geadresseerd.

De timer (PTC) bepaalt de exacte samplefrequentie. De kristalklokfre
quentie wordt gedeeld tot 8 / b = / s' De / s puIs gaat naar de "chip enable"
ingang van de OAC. De OAC zal dan het reeds aanwezige woord omzetten.
De / s puIs geeft ook een OMA-request, OREQ aan de OMAC. Deze zal nu
toegang tot de databus vragen en een samplewaarde rechtstreeks uit het
geheugen in de OAC schrijven. Oit neemt 5 klokcyc1i in beslag dus meer dan
de 1 p.s die de OAC nodig heeft voor de conversie. Het nieuwe sample over
schrijft het oude dus even nadat het oude geconverteerd is.
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7. ontwerp implementatie 44

Na de achtste DMA-transfer, wordt een volgend startadres ingelezen.
Dit duurt 2 IJ.s DMA-tijd en 17 IJ.S voor de interrupt routine (zie app. 3)
dus na 19 IJ.S en dan staat het nieuwe adres klaar in de DMAC. Dit is op 1.ijd
voor de volgende samplepuls die na 52 IJ.S komt.

Deze gang van zaken kan eventueel onderbroken worden door een
DMA-refresh van het dynamische RAM van de Pc. Deze duurt echter
slechts 820 ns en vormt dus geen hinderpaal.

De nauwkeurigheid van de sampleklokpulsen wordt bepaald door de
exactheid waarmee de deelwaarde in de frequentiedeler (PTC) het eigenlijk
gewenste deeltal benadert. Het deeltal om van een 4,77 MHz klok van de PC
naar een 19,2 kHz samplefr:'1uentie te komen is 249. Dit geeft een
onnauwkeurigheid van 1,7'10- , dus minder dan de onnauwkeurigheid
veroorzaakt door de DAC.

De "settling time", t s ' van de DAC (AD 558, zie app. 3) is 1 IJ.S voor een
maximale spanningssprong. Aangezien het hier continue signalen betreft, zijn
de spanningsverschillen tussen twee samples kleiner. De onnauwkeurigheid
in de samplefrequentie is dus:

!1Ts = t s / Ts = 0,5' 10-6/5,2' 10-5 :::::: 1 % (7.9)

De uitgangsspanning van de DAC is +/- 2,55 V. Dit is voldoende om
rechtstreeks een frequentie-omzetter aan te sturen. Wellicht is het mogelijk
om de twee mixers uit de zendontvanger te gebruiken voor de frequentiecon
versie.

Vit de serie GTFM-spectra (fig. 7.1) moet er een uitgefilterd worden.
Dit kan diroct na de DAC gebeuren, maar ook in de IF-trap van de frequen
tieconverter. Aangezien de afstand tussen de GTFM-spectra gelijk is aan de
kanaalafstand bij MARC, kan dit in de IF-trap gebeuren met een standaard
kristal bandfilter op 455 kHz of 10,7 MHz.

In dit ontwerp wordt het GTFM-spectrum, dat na de DAC op
f = f s - f b = 7 f b = 16,8 kHz ligt, in de IF-trap uitgeftlterd. Om dat op
de 10,695 MHz IF frequentie te doen moet de eerste lokale oscillator (W 1)
een frequentie hebben van 10,6782 MHz hebben. De randen van de overige
spectra liggen op minimaal 4800 Hz afstand en worden dus juist door het 7
kHz bred.e IF-filter weggefilterd.

Ben tweede lokale oscillator (W 2) op een frequentie van 16 MHz moet
verstembaar zijn om op verschillende kanalen te kunnen werken. Dit kan
met een frequentiesynthesizer met kristal-referentie. Ben groot deel van deze
componenten voor de conversie is al in de zendontvanger aanwezig. Wellicht
is het mogelijk deze elektronisch anders te schakelen, zoals dat ook gebeurt
bij het overschakelen van zenden naar ontvangen in de normale
gebruikswijze (zie app. 2).

Na de tweede mixer worden de Diet gewenste mengfrequenties met een
eenvoudig bandfilter verwijderd. De RF-versterker versterkt het RF-signaal
tot 4 W uitgangsvermogen.
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7.2.1. De gevoeligheid van de MARC-ontvanger voor een GTFM
signaal

De werking van de gemodifIreerde MARC/GTFM-ontvanger is als voIgt
(zie fig. 7.4 en fig. 7.5). De RF-draaggolf wordt ontvangen door de MARC
ontvanger (zie app. 2). Het van de IF-trap afkomstige signaal geeft een indi
catie voor het ontvangen signaalvermogen. Dit wordt afgetakt om in de
modem gebruikt te worden. De functies waarbij het ontvangen signaalver
mogen een rol speelt zijn het CSMA protocol en de kanaalbetrouwbaarheid
schatting.

Een punt van aandacht is de gevoeligheid van de FM-discriminator voor
de faseveranderingen in het GTFM-signaal. Bij een datasnelbeid van 2400
bit/s is de momentane frequentie-afwijking, f m (r ), van het gemoduleerde
signaal:

() 11'/2 11'f r = --= -,2400= 120011' rad/s
m Tb 2

= 600 Hz (7.10)

Oit voor de maximale faseverschuiving in een bitperiode van 11'/2. Ook
bij de andere toegestane faseverschuivingen is het maximum van de afgeleide
van de fasefunctie niet veel kleiner. De maximale momentane frequentie
afwijking voor een MARC-zendontvanger is (zie app. 2):

f m (r ) = f ~ . x (r) ~ f ~ = 1500 Hz (7.11)

De schijnbare zwaai van het GTFM-signaal is dus 40 % van de maxi
male zwaai van MARC-FM. Er mag dus verwacht worden dat de frequen
tiediscriminator voldoende zal functioneren.

7.2.2. Dataklok terugwinning

Uit het gedemoduleerde signaal mOet de dataklok worden teruggewon
nen. Dit kan het basisbandsignaal 2 maal dubbelfasig gelijk te richten [7.4].
Na laagdoorlaatfIltering (kantelfrequentie f b) is een signaal ontstaan met
een duidelijke dataklokfrequentie-eomponent (zie fig. 7.7).

De dataklokfrequentie kan hieruit met een digitale PLL (DPLL) terug
gewonnen worden. Dat kan uitgevoerd worden in hardware [7.4] of in
software [7.5]. Een hardware DPLL geeft klokpulsen aan de
sampler/converter. Een eventueel in-lock signaal kan door de
processor/dea:xler meegenomen worden in de derodering als een gel
digheidscriterium voor de data.

Een software DPLL kan gebaseerd worden op het algoritme zoals dat in
een Intel 8273 SDLC/HDLC controller IC wordt gebruikt. Er wordt in dit
algoritme 32 keer per bitperiode getest of er een dataklokfiank is. Zo ja, dan
wordt bekeken in welk kwadrant van de klokcyclus deze flank valt. Er zijn
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tijd
a) b)

tijd

I

fIg. 7.7a Oogpatroon van het uitgangsignaal, Vu ' van de frequen-
tiediscriminator. De sterkst voorkomende frequentie com
ponent, I, is 1/4 f b'

7.7b Na 2 maal kwadrateren ( benaderd door dubbelfasig gelijkrich
ten) ontstaat uit I de component f b in het kloksignaal Vel' De
hogere component, n, wordt met het laagdoorlaatfi.lter
verwijderd.

4 kwadranten gedefmieerd. Valt de flank in een van de kwadranten die het
sampletijdstip flankeren, dan wordt aangenomen dat dit tijdstip verkeerd
ligt. De sampletijdstip wordt dan met + of - 2/32 Tb bijgeregeld. Valt de
flank in een van de andere kwadranten dan wordt de klok met + of - 1/32
Tb bijgeregeld (fIg. 7.8).

De beperkte bijregeling zorgt ervoor dat de DPLL niet te snel reageert
op storingen. Gezien de nauwkeurigheid van de kristallen waarmee de klok
fr~uenties worden opgewekt (deze zijn op 10-6 exact) kan de DPLL lange
tijd zonder klokflanken functioneren. Om 'cycle-slipping' te voorkomen, kan
bij groter wordende afwijkingen van de DPLL-klok ten opzichte van de kris
talk10k softwarematig worden ingegrepen. Verlies van synchronisatie is
funest voor de de-interleaver en mag dus niet optreden.

De hier beschreven DPLL heeft maximaal 12 bitwisselingen (~l over
gangen) nodig om het nominale sampletijdstip te vinden. De twee bit-sync
woorden in de preamble bevatten 12 bitovergangen. De NRZI-<Ode zorgt
ervoor dat er maximaal eens per 6 bits een bitovergang is in de ongecodeerde
datastroom (zie 6.4). Deze bitovergangen worden door de coder en inter
leaver "at random" verspreid over de gecodeerde bitreeks. De kans dat er een
lange periode zonder bitwisselingen zijn is echter zeer gering.

De in [7.5] vermelde DPLL wordt geimplementeerd op een TRS-80
microoomputer met een 1.7 MHz Z-80 processor. Dit programma kan
datasnelheden tot 4800 bits/s aan. Het moet dus zeker mogelijk zijn om zo'n
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fig. 7.8 Een foutieve klokfiank valt in kwadrant I, bet volgende sam
plemoment zal 2/32 Tb vervroegd worden om in de pas te kcr
men met de klok.

programma voor een met een 4,77 MHz klok gestuurde PC te schrijven. In
appendix 3 is een stroomdiagram en een mogelijk assembler programma
hiervoor gegeven.

De nauwkeurigheid van de teruggewonnen dataklok is 1/32 Tb • Dit
geeft enige degradatie in de BER. Chung [7.4] geeft aan dat bij een
klokafwijking van Tb 116 de SIN 0,8 dB groter moet zijn voor een BER van
10- 3

• Ben DPLL met een sample frequentie van 16 Tb zou ook kunnen vol
doen, temeer daar bij een SIN van 10 dB geen bijzonder exacte klokflanken
te verwachten zijn.

De flankdetectie wordt gerealiseerd met een drernpeldetector met inge
bouwde 'tri-state' buffer. Op de sample-tijdstippen van de DPLL wordt de
buffer gelezen en dus bepaald of het signaal al of niet boven de drempel is.
Met de vorige waarde kan bepaald worden of er een flank is geweest.

Wannrer de drempelspanning wordt afgeregeld op de gemiddelde
waarde van het kloksignaal Vel. detecteert de comparator positieve flanken
van de gesuperponeerde sinus. Het samplemoment ligt 1/4 Tb na deze flank,
dus niet als in de HDLC/DPLL na 1/2 Tb • Dit is geen principieel bezwaar
maar vergt slechts een andere indeling van de kwadranten van de PLL.

Het datakloksignaal kan niet van zijn DC-component ontdaan worden
daar er bij langere rreksen nullen (of enen) een DC-component ontstaat.
Deze kan niet straffeloos worden weggeftlterd.

In appendix 3 staat een stroomdiagram van het DPLL-algoritme voor
32 of 16 maal sampelen per bitperiode. Ook een assemblerprogramma dat
dit 'real-time' kan verwezenlijken is daar weergegeven.
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7.2.3. AD conversie

Op de zo verkregen dataklokpuis moet de waarde van het basisbandsig
naal gesampled worden. Om een eenduidige sample-waarde te krijgen wordt
het signaal op de klokpuls in een sample/hold versterker geklokt. Deze ver
sterkt het signaal tevens zoveel dat het nivo aangepast is aan het bereik van
de ADC (+/-5V). Tegelijk wordt de conversie gestart. De conversietijd van
de ADC (een AD 673 zie appendix 3) is 20 p.s. Dit is ruimschoots voldoende
met een bitperiode van Tb -420 p.s.

Door het gebruik van een sample/hold versterker is de nauwkeurigheid
van het sampletijdstip volledig bepaald door de DPLL en niet door de
snelheid van de ADC. Wanneer de conversie voltooid is, wordt de sample
data met een DMA-transfer op opeenvolgende plaatsen in het geheugen
opgeslagen.

Met behulp van de schakelpoort (latch) kan na een bepaald aantal
datasamples (bijvoorbeeld een maal per interleaver-rij) een sample van het
ontvangen vermogen (van de 5-meter) genomen worden. Dit gegeven kan bij
de deoodering als "channel state information" (CSI) gebruikt worden.
Hagenauer [7.6] geeft aan dat met een 3-bit gekwantiseerde signaalsterk
temeting (Q-8) al een grote winst behaald kan worden. Deze extra deooder
ingswinst is in dit systeem niet strikt noodzakelijk (Zie 7.3). Ook kan de 5
meterwaarde gebruikt worden voor het signaleren van interferentie en stor
ing (RFI, zie 5.2), waardoor gestoorde bits als 'verdacht' kunnen worden
gelabeld (erasure).

7.2.4. MLSE; maximum-likelihood sequence estimator
Als de sampledata eenmaal in het geheugen zijn opgeslagen hoeven de

daarop volgende processen niet meer 'real-time' te gebeuren. Het heeft echter
weI voordelen om het MLSE algoritme en de differentiele derodering ged.etec
teerde bits opgeslagen. Het geheugen dat nodig is om een ontvangen frame op
te slaan wordt dan van 4,6 kbyte teruggebracht tot 560 byte. Bovendien
kan het datasyncwoord uit de gedetecteerde bitstroom gezocht worden.
Wordt in de eerste 50 ontvangen bits geen datasyncwoord gevonden dan is
de transmissie mislukt en kan het programma worden afgebroken.

Het MLSE algoritme wordt door Chung [7.4] exact beschreven en kan
in assembler worden gerealiseerd. Daarna wordt de data differentieel
gedecodeerd en opgeslagen in het geheugen. •

Opgemerkt dient te worden dat het MLSE algoritme de 'soft-decision'
informatie van de samples gebruikt. Op grond hiervan neemt de MLSE een
worden. Wellicht kan het MLSE algoritme aangepast worden, zodat aan een
bit kan worden toegevoegd met welke zekerheid de MLSE dit bit geschat
heeft. Dan kan weI 'softdecision' informatie in de deroder gebruikt worden.

Een ander opvallend punt is de scheiding tussen codering en modulatie
die hier vervaagd is (zie 1.4). Lijkt het premodulatieftlter duidelijk een voor
beeld van 'pulse shaping' (een 'modulatietechniek') de demodulator ervan
met een MLSE verband veel meer overeenkomsten met een deroder.
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7.3. Preamble en codering

Sf

7.3.1. Preamble

Voor het eigenlijke frame wordt eeD preamble uitgezonden. Dit heeft de
volgende functies:

-instellen van de ontvanger (AGe)
-opstarten ontvangst-programma
-verkrijgen van bit-synchronisatie
-verkrijgen van data-synchronisatie

Kahn [7.7] stelt voor een packet-radio verbinding de volgende preamble
voor:

negen bit dertien bit dertien bit dertien bit
Barker- inverse inverse Barker-code
code Barker-code Barker-code

011001010 POOO011001010 0000011001010 1111100110101

~ 13 bit AGC{

instelling

'"- verkri j gen van bit-sync. ....
" ,

data sync
woord

-# 48 byte preamble = 6 byte ...
~ ,

Een Barker code heeft een grote piek in de autocorrelatie-functie bij
T-o. Bij elke willekeurige verschuiving van minder dan 5 bits verschilt het
verschoven woord in minstens 4 bits van het oorspronkelijke woord. Toch
bevat het voldoende 0-1 overgangen om de dataklok terug te winnen. Nadat
de DPPL zich heeft ingeregeld op de bitstroom, zoekt de ontvanger naar het
datasyncwoord zodat het begin van het eigenlijke frame gevonden wordt. De
preamble kan niet gecodeerd worden en is daarom kwetsbaar voor fouten
(zie 7.3).

Alvorens de preamble uit te zenden zal er gedurende enige tijd aIleen de
draaggolf worden uitgezonden. De zender moet zich ook stabiliseren (de
zogenaamde 'chirp' van de oscillator bij inschakeling). Deze tijd kan ook
gebruikt worden voor het opstarten van het ontvangprogramma. Het
aanwezig ·zijn van een draaggolf wordt met de 5-meter gedetecteerd. Daarop
wordt het DPLL programma gestart en dit probeert bitsynchronisatie te ver
krijgen. De exacte waarden van de instel- en regeltijd zouden aan de zen
dontvanger gemeten moeten worden.
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7.3.2. Dimensionering van decodering

De belangrijkste eis wat betreft de betrouwbaarheid van de databits is
dat de fractie frames die met een of meer fouten worden ontvangen, kieiner
moet zijn dan 10- 2• Deze frames moeten namelijk opnieuw worden uit
gezonden (hertransmissie, zie 1.2).

Een frame kan op twee manieren niet correct ontvangen worden. Ten
eerste kan de preamble niet goed ontvangen worden, ten twero.e kan er in de
data na derodering nog een fout aanwezig zijn.

7.3.2.1. Preamble

De preamble kan niet gerodeerd worden. Het specifteke bitpatroon is
nodig voor de bitsynchronisatie en zonder datasynchronisatie kan bet niet
gedecodeerd worden. De preamble is dus erg gevoelig voor storing en een
slechte SIN.

I
Bij de te verwachten (S IN)r van 10 dB (zie 3.4) is de BER na de

demodulator Pk = 6,4· 10-3 [7.4 fig. 13], ook weI de kanaal BER genoemd.
Bitfouten in de eerste drie woorden van de preamble zijn niet essentire1. Als
er gesyncbroniseerd kan worden is het goed, de waarde van de bits is
onbelangrijk.

Fouten in bet data-syncwoord zijn fataal, bet frame kan dan niet
verder verwerkt worden. De kans op een of meer fouten in de 13 bits van
bet data-syncwoord is:

P(#errors ~ I) = 1 - P(errors=O) = I - Cl-Pk )13

=8 . 10-2 (7.12)

Deze kans is te groot, er zou al 8% bertransmissies nodig zUn vanwege
defecte data-syncwoorden. Er moet dus toegestaan worden dat er een fout in
bet data-synewoord (DSW) optreedt. De kans dat er meer dan een fout in
bet DSW optreedt is:

P(# errors DSW ~ 2) = 1 - P(# errors DSW = 0) - P(# errors DSW = 1)

- 1 - O-Pk )13 - (? )O-Pk )
12Pk

- 3,0· 10-3 (7.13)

Deze is voldoende klein. De kans dat het DSW gekopieerd wordt door
vervormde bit-synewoorden is nihil, biervoor zouden tevrel bits verkeerd
moeten worden ontvangen. Bij elke willekeurige verschuiving van bet
Barker-rodewoord over zichzelf verschilt in minstens 6 bits.

Als bet echte DSW gemist is kan het weI gekopieerd worden door de
data stroom. De kans dat in de eerste 50 databits (waar de deroder bet DSW
verwacht) bet DSW gekopieerd wordt is ongeveer 7,7 . 10-2• In dit geval zal
de deroder aUe ontvangstprocessen afhandelen en tot de ontdekking komen
dat de FCS niet klopt.
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7.3.2.2. Aantal fouten in een frame

Voor het bereiken van een frame error rate (FER) van 10- 3 bij een
bepaalde framelengte, is een bepaalde BER nodig. De framelengte is 2200
bits. Dan voIgt voor de FER:

FER = 1 - P(#errors=O) = 1 - O-BER)22OO

_ BER = 4,6 . 10-6 (7.14)

Dit is de BER na decodering. De code moet de BER dus terugbrengen
van 6,4.10- 3 tot 4,6'10- 6•

Er wordt van uit gegaan dat de interleaver de eventuele 'burst' fouten
verspreid heeft over de bitreeks. Een hard-decision decoder voor em r-1h,
K=7 convolutie~ode kan maximaal 2 fouten per constraint length (CL) cor
rigeren [7.61. De CL is:

CL = n (m + 1) = 2·(6+ 1) = 14 (7.15)

De kans dat er in de ontvangen bitreeks meer dan 2 fouten op 14 bits
optreden is dus de kans op een fout in de gedocodeerde bitreeks.

P(# errors~2)= 1 - P(# errors=O)-P(# errors= 1)

= 1 - O-P,t )14_ [1: )O-P,t )13p,t

- [124 )C1-P,t )12pl

= 9,1 . 10-5 = BER (7.16)

Deze BER is ongeveer 20 maal groter dan vereist. Een 'majority logic'
decoder zal dus niet voldoen.

7.3.3. Viterbi decoder

Een Viterbi~oder/decoder wordt met een aantal eigenschappen
beschreven. Allereerst is er de code waarvoor de (de)rod.er ontworpen is. Er
is hier gekozen voor een (2,1,6) code. Deze zet 1 informatiebit om in 2
kanaalbits. (Rate .. 112). De constraint length, CL, is 14. Het codergeheugen
K heeft 7 plaatsen van 1 bit (zie 5.1.). De code heeft een 'free distance',
d free -= 10. Dit is een belangrijke maat voor de kwaliteit van de code. De
d free neemt toe met toenemende CL. Een decoder met em K groter dan 8 is
echter nauwelijks te realiseren. Hier ligt de praktische grens voor de presta
ties van de code.

Deze (2,1,6) code kan de foutenkans terug brengen van de ontvangen
Pic = 6,4 '10- 3 tot een BER van 5 '10-6 [7.8], dit zonder gebruik te maken
van soft-decision of kanaaltoestand infonnatie. Het betreft hier de netto
coderingswinst waarbij de Et, IN 0 voor de gecodeerde bitstroom 3 dB lager
ligt dan voor de ongerodeerde, omdat er 2 maal zoveel kanaalbits verzonden
worden met hetzelfde vermogen.
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Aangezien in dit systeem de IF-bandbreedte niet wordt aangepast aan
de datasnelheid op het kanaal, is het ontvangen ruisvermogen onafhankelijk
van de datasnelheid. Aangezien de beschikbare bandbreedte nog niet benut is,
zou een hogere datasnelheid met eenzelfde Eb IN 0 mogelijk zijn. Hiermee zou
de netto informatiesnelheid verhoogd kunnen worden.

De geheugenruimte voor de coder is minimaal 6 bits. Het de.codergeheu
ger1 is veel groter. Er zijn 2k states = 64 van de deaxier. Voor elke 'state'
van de decoder is een woord nodig in het geheugen. In dit woord staat bet
pad via welke de state bereikt is. Oit pad wordt aangegeven met K'L bits
waarin L de lengte van de informatiereeks is. L is minimaal I frame, 2200
bits. Oit is veel te lang. In praktijk wordt dit padgeheugen afgekapt na T

takken, met T ~ 5K. Oit geeft een degradatie van slechts 0,2 dB. Lin [7.6]
geeft een minimum afbreeklengte voor een code met r-l/2, m-=6 en dfree-lO
van T =27.

In het statewoord moet ook de 'metric' van de state worden opgeslagen.
De metric geeft de waarschijnlijkheid aan dat een state via bet opgeslagen
pad is bereikt. Door het vergelijken van de 'metrics' neemt de deaxier een
beslissing over wat tot dan toe bet meest waarschijnlijke pad is geweest. Op
het tijdstip T moet de deaxler de beslissing nemen over bet bit van T-T
omdat die tak van bet pad daarna wordt verwijderd uit het padgeheugen.
Voor het opslaan van de 'metric' zijn minstens 10 bits nodig.

Het totaal noodzakelijke geheugen is dus:

2K woorden _ 26 .. 64 woorden

I woord = 27 bits padgeheugen + 13 bits metric - 40 bits - 5 byte

deaxier geheugen: 64·5 byte = 320 byte

Per ontvangen bit moeten 2K optellingen worden uitgevoerci; de
decodeertijd is dan ook evenredig met 2K. Voor het uitvoeren van een optel
ling zijn inc1usief het opzoeken van constanten zo'n 20 instructies nodig in
een programma, dit is zo'n 50 p.s. Per bit is dus 50 p.s. 64 - 3,2 ms nodig,
dit is meer dan de 0,8 ms bitperiode van de gede.codeerde bits. De deaxiering
zal zeker niet real-time kunnen gebeuren. Voor het deaxieren van een frame
is ongeveer 7 seconden nodig. Oit is dus ongeveer 3 maal zolang als real
time.

Synchronisatie

De deaxier moet weten in welke 'state' hij begint met deaxieren, zo
niet, dan duurt het 5 M bits voor hij is ingelopen. Ook moet hij weten welke
het Ie en het n e bit van elk verzonden codewoord is. Omdat vanwege de
interleaver woordsynchronisatie noodzakelijk is, is de deaxier ook automa
tisch gesynchroniseerd. De inloop problemen doen zich dan ook niet voor.

De geaxieerde bitreeks is altijd m bits langer dan n·L. Na het laatste
info rmatiebit moeten nog m nullen in de coder gestopt worden om de
schuifregisters te legen. Oit betekent een klein verlies van efficientie
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(fractional loss). In dit systeem is dit verlie;:

eff.verlies = L m = 6/2206 = 27'10- 3

+m '
Dit verlie; is verwaarloosbaar klein.
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7.4. Interleaver

56

7.4.1. Synchronisatie

Wanneer de interleaver niet juist gevuld wordt, is de datareeks niet
meer foutloos te decoderen. Daarom wordt weI een interleaver-syncwoord
toegevoegd per rij of per matrix. Dit is hier niet nodig gezien de stabiliteit
van de klokfrequentie aan zend- en ontvangstkant. De PC gebruikt een
14,31818 MHz kristal met een nauwkeurigheid beter dan 10-6• Wanneer het
ontvangen signaal gestoord is, kan altijd vertrouwd worden op de eigen
klokfrequentie. Op een frame van 4600 gecodeerde bits bedraagt de afwijk
ing van de nominale klok maximaal:

ATb = 2 . 10-6 .4600::::: 10-2 (7.18)
Tb

Dit is te verwaarlozen ten opzichte van de bitsynchronisatie nauwkeu
righeid. Er is dus praktisch geen kans op 'cycle slipping' van de dataklok. Er
hoeft dus na het data-syncwoord niet meer gesynchroniseerd te worden.
Door fading en verschuiving kunnen incidentee1 bit-timing fouten optreden;
deze fouten zijn echter van tijdelijke aard en kunnen deels door de DPLL
worden weggeregeld.

7.4.2. Afmetingen interleaver

Om te zorgen dat er geen 2
beinvlotrlen moet:

ni ~BL

n2~4·CL

fouten uit een 'burst' tegelljk de deooder

(5.1a)

(5.2)

De decoder heeft echter een padgeheugen T-27. Het is dus niet nodig
n 2> 27 te nemen. Een 'majority-logic' decoder kan in een CL 2 fouten corri
geren, een Viterbi~ecoder heeft een nog grotere capaciteit, stel 3 fouten per
CL. Binnen een blok van 27 bits mogen dus 6 fouten voorkomen, dus:

n 2 = 27n I = 1/6 BL

Over de gemiddelde burstlengte van een 27 MHz kanaal is weinig bek
end. Perl [7.9] gebruikt in de HF-band interleavers met een interleaving
vertraging van 2 seconden bij een gemiddelde burstduur van 25ms, 90% van
de bursts was korter dan lOOms. Dit zijn voornamelijk fouten veroorzaakt
door fading en Doppler-verschuiving. De vertragingstijd van een interleaver/
de-interleaver wordt gegeven door [7.10]

D ::::: n I·n 2

Bij een interleaververtraging van 2 seronde is dit

D = 4800 = n In 2 - n I = 177
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Ben burst van lOOms komt overeen met 240 bits dus:

240
nl = -- = 40

6

Volgens Hagenauer [7.10] is een goede waarde voor n 1:

n 1 = 4/ r

Hij gebruikt waarden van r=O,02; dit betekent:

n 1 = 4/0,02 = 200

(7.20)

(5.1 b)

De interleavingvertraging, D, blijkt bij deze waarden van n 1 en n 2 in de
buurt te liggen van de frame lengte.

D ~ nln2= 27 '177= 4779

Het is niet zinvol de interleaververtraging groter te maken dan de
framelengte. Ben goede waarde voor n 1 is dus:

n 1 = framelengte/ n 2 = 4400/27 = 163

Volgens Ramsey [7.11] geldt dan, mits n 1 en n 2 geen gemeenschappelijke
delers hebben:

D = (n 2- l)(n 1+ 1) = 26 . 164 = 4264 1,8 sec

De totale geheugenruimte, S, van interleaver zowel als van de-interleaver is:

1S = -D+l = 2133 plaatsen
2

Wanneer geen kanaalinformatie of soft-decision informatie wordt gebruikt,
betekent dit:

2133/8= 257 byte

Eventueel kan voor elke plaats 1 byte gebruikt worden, dan kan weI
extra informatie gebruikt worden. Bovendien is het algoritme om de matrix
uit te lezen dan eenvoudiger. De geheugenruimte is dan 2133 byte ~ 2kbyte.

De praktische realisatie van de interleaver bestaat uit een programma
dat adressen berekent waarop de opeenvolgende bits/bytes moeten worden
opgeslagen. De de-interleaver heeft dezelfde structuur en berekent de
adressenvolgorde waarmee de sequentieel binnengekomen bit/byte-reeks
moet worden leeggelezen. Omdat de (de- )interleaver niet 'on-line' werkt,
moet toch de gehele interleaved reeks worden opgeslagen. De optimalisering
die Ramsey doorvoert wat betreft geheugencapaciteit en deooderingvertrag
ing, is dus niet echt relevant. Er kan ook een blok-interleaver worden
gebruikt. Deze bestaat uit een geheugenmatrix die rij voor rij wordt
ingelezen en vervolgens, wanneer hij helemaal gevuld is, kolom voor kolom
wordt uitgelezen. De geheugengrootte is dan:

s = n In 2 = 4401
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Dit is exact genoeg om ren frame in om te zetten. Het programma voor
de adresberekening zal ook simpeler zijn dan bij een synchrone interleaver.
Een blok-interleaver verdient in dit geval dan ook de voorkeur. Omdat het
geheugen van de PC byte-georienteerd is, is er voor de opslag van een rij van
27 bits 4 bytes nodig in de interleaver. De geheugengrootte in bytes is dus:

S = 4 byte' 163 = 652byte

In de de-interleaver worden n 2 bits in een rij ingelezen. De geheugengrootte
is dus:

S = 163·27 = 21 byte' 27 = 567 byte

7.5. Totaal gebruikte geheugenruimte

In de loop van het proces ondergaat de datareeks een aantal verander
ingen. Hoewel de gemodi£lceerde reeks telkens op dezelfde plaatsen in het

I
geheugen zou kunnen worden opgeslagen, is het eenvoudiger voor elke reeks
een aparte geheugenruimte toe te wijzen. Voor het overzicht is het geheugen
opgedeeld in blokken van 1 kbyte

7.5.1. In zendsituatie

oorspronkelijke data £lIe
framelengte
gecodeerd frame
interleaver geheugen
interleaved datareeks +
preamble, differentieel
gecodeerd
look-up table
totaal

256 byte ..,
275 byte ..
550 byte ..
652 byte ..,
600 byte ..,

1024 byte ..

1 kbyte

1 kbyte
1 kbyte
1 kbyte

lkbyte
5 kbyte

Het frame-assembler programma kan enige kbyte lang zijn maar hoeft
niet on-line te worden uitgevoerd. Het kan dus eventueel op schijf staan.
Het codeer- en interleaver programma is kort (~1 kbyte). Het programma
om de adressen van de lookup table te berekenen is niet langer dan 500 byte.
Het zendprogramma kan dus ruimschoots toe met 10 kbyte geheugenruimte.

7.5.2. In ontvangsituatie

samples van 4448 bits
MLSE registers
gecodeerd frame
de-interleaver geheugen
decoder geheugen
gedecodeerd frame
ontvangen £lIe
totaal
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4448 byte
100 byte =

556 byte
652 byte
320 byte
275 byte
256 byte =

5 kbyte
1 kbyte
1 kbyte

1 kbyte

1 kbyte
9 kbyte
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De programma's voor sampling, MLSE, datasynchronisatie, de
interleaving en decodering berusten op eenvoudige algoritmen. Zij zuBen dus
niet veel geheugenruimte innemen.

Het frame disassembler programma is groter. Aan de hand van het
control-byte en de FCS moeten aBerlei verschillende acties ondernomen
worden. Dit programma kan echter op schijf staan.

Voor het ontvangprogramma zal een geheugenruimte van 15 kbyte vol
doende zijn. De totale geheugenruimte is slechts een deel van de minimaal in
een PC aanwezige 64 kbyte. Ook wanneer er 8 frames achter elkaar
ontvangen worden zal het buffer groot genoeg zijn. Per frame is voor de
samples namelijk 5 kbyte nodig, voor 8 frames dus 40 kbyte. Bij de
verwerking hiervan tot databits zal weI tijdelijk een deel van de samples op
schijf geschreven moeten worden.
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8. CONQ.,USIFS, ALTERNATIEVEN EN AANBEVELINGEN

8.1. Prestaties van het gepresenteerde systeem
De betrouwbaarheid van het complete systeem wordt bepaald door de

foutendetecterende capaciteit van de FCS van het HOLC-frame. De kans dat
een foutief frame niet gedetecteerd wordt is 10- 10• Een slechte BER op het
kanaal zal vertraging in de communicatie veroorzaken (hertransmissies) of
in het ergste geval correcte ontvangst verhinderen.

am de fractie hertransmissies tot de gewenste 10-2 te beperken, is een
BER nodig van 6,4'10-2• Oit betekent dat kanaalcodering noodzakelijk is,
gezien de slechte SIN op het kanaa!. Ben convolutierode met r=lh, K=7 kan
met een 'hard-decision' Viterbi-decoder een kanaal BER van 7,6'10- 3 terug
brengen tot de gewenste 6,4,10- 6.

Dit houdt in dat een ontvangen (SIN) van de HF-ingang van 10 dB
noodzakelijk is. Dit is tevens voldoende om de FM-demodulator boven
drempelnivo te laten werken. Hierbij is rekening gehouden met een kleine
degradatie ten gevolge van een niet exacte klokterugwinning.

Bij een afstand tussen zender en ontvanger van 5 km betekent deze
waarde van de vereiste (S IN)r dat met een Time Availability (TA) van
75% het systeem een Service Probabity (SP) heeft van 77% (3.4). Onder
goede omstandigheden (mediane ruiswaarde) is zelfs een SP van 92% haal
baar.

Het systeem voldoet dus aan de in 1.3. gestelde eisen. Ben afstand
tussen zender en ontvanger van 5 km, impliceert dat vanaf een centrale
lokatie in Eindhoven (bijvoorbeeld de lli-gebouwen) vrijwel gehrel de stad
kan worden bestreken.

8.2. Evaluatie van het voorgestelde ontwerp
Het ontvangergedeelte voldoet aan de in 1.2.2 gestelde eisen. De hoe

vrelheid hardware is beperkt en niet bUitengewoon kostbaar. De schakeling
is ook niet complex en een aansluiting op een bestaande zendontvanger is
eenvoudig. Bovendien is de ontvanger dankzij de incoherente detectie robuust
tegen storingen. Ben kleine onzekerheid vormt de dataklokterugwinning. De
precisie hiervan is niet exact te voorspellen. .

De zender voldoet minder goed aan de gestelde eisen. Het opwekken van
een GTFM-signaal met behulp van look-up tables is goed te verwezenlijken
met een Pc. De transformatie van het spectrum naar 27 MHz vraagt echter
vrij kritische hoogfrequent-schakelingen. Weliswaar zijn de componenten
hiertoe in de zendontvanger aanwezig (PLL-synthesizer, kristal-bandfilters)
maar de opstelling zou fiink gewijzigd moeten worden. Bovendien zijn dit
soort modificaties aan de zender krachtens de MARC-verordening met toe
gestaan. Er zou dus een aparte type-goedkeuring aangevraagd moeten wor
den.

Het GTFM-spectrum zou ook in de zenderketen gemengd kunnen wor
den. De frequentie-verdubbelaar voor de RF-versterker zou het spectrum
dan echter verminken. Er is dus geen sprake van een goede aansluiting op de
bestaande zender.
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De opzet van een 'off-line' interleaver/Viterbi-decoder in software is
goed. Met beperkte geheugenruimte en niet al te lange verwerkingstijden (ca.
3 maal langzamer dan 'real-time') kan een goed resultaat behaald worden.
De relatief lage datasnelheid maakt vrij langzame software verwerking
mogelijk in plaats van snelle (dure) hardware decoders.

Voor de HDLC frame-assembler dis-assembler geldt hetzelfde. Bij een
lage datarate kunnen de functies van een HDLC-protocoldIiver IC in
software uitgevoerd worden. Dit betekent een aanzienlijke besparing gezien
de prijs van deze IC's (enkele honderden guldens).

8.3. Alternatieven

Hoewel hier slechts een mogelijke opzet voor datacommunicatie via de
27 MHz-band is bestudrerd, zijn er ook andere mogelijkheden.

Directe FSK is eenvoudiger in de zender te implementeren. De VCO van
de frequentie-modulator wordt dan direct aangestuurd. Met de maximale
voor MARC-zenders toegestane frequentiezwaai van 1500 Hz is een
datasnelheid van 1500 bitls mogelijk. Dit komt in de praktijk neer op een
standaard snelheid van 1200 bit/so

De infonnatie kan als gelijkspanningsverschillen aan de uitgang van de
frequentitrliscIiminator gedetectrerd worden. In vergelijking met GTFM
betekent dit een halveIing van de datasnelheid en een 3 dB hogere SIN voor
het behalen van eenzelfde BER.

Een ander alternatief is communicatie via de audiokanaal van de zen
dontvanger. Wannrer in de audioband met FSK informatie wordt overgezon
den heet dit AFSK. maken van de tonenset van een standaardmodem; 1070
en 1270 Hz. Deze modulatietonen kunnen eventueel met de hierboven
beschreven look-up table technieken worden opgewekt.

Een betere mogelijkheid is wellicht om een GTFM-signaal op een LF
draaggolf via het audiokanaal te verzenden, AGTFM. Hz kan dan maximaal
600 bit/s worden verzonden. Dit zou kunnen met een LF-draaggolf van
1000 Hi. Het dan ontstane spectrum van 400-1600 Hz past goed in de
audiobandbretrlte (300-1700 Hz).

Het is niet mogelijk met look-up tables een 600 bitls GTFM-spectrum
rechtstreeks op 1 kHz op te wekken. Er zal dus een LF-frequentieconverter
nodig zijn. Aan de ontvangerzijde is na de frequentiediscriminator nog een
tweede FM- demodulator nodig. Hiervoor kan een demodulatorchip gebruikt
worden zoals die ook in telefoonmodems wordt gebruikt.

Vrijwel deze gehele modem zou met de in dit verslag beschreven tech
nieken gerealiseerd kunnen worden. Er zijn geen modificaties aan de zen
dontvanger nodig. De (S IN)d na de FM-demodulator ligt bij een op drem
pelnivo ontvangen signaal ( dwz (S IN)r = 10 dB) op 12,5 dB. De kanaal
BER is dan 10-3• Er kan dus met een eenvoudiger code worden volstaan,
wellicht met een hogere rate.
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Omdat de GTFM audioband-modem grotendeels digitaal is uitgevoerd,
kan het op meerdere datasnelhoo.en geprogrammeerd worden. 20 kan de
modem aangepast worden aan een ander type verbinding. Het kan dus met
een hogere datasnelheid gebruikt worden op een kwalitatief betere telefoon
lijn of een 2 m-band verbinding.

Wanneer de software modulair wordt uitgevoerd, kan desgewenst of
zoneter, of met een andere soort codering gewerkt worden. Ook kan de
software coder/decoder voor andere doeleinden gebruikt worden; bijvoor
beeld bij gebruik van een serieel RS-232 interface via een (te) lange kabel.

De ontwikkelde software zou eventueel kostenloos ter beschikking moe
ten zijn (public domain software), zoals dit bijvoorbeeld ook bij het "Ker
mit" communicatieprotocol voor LAN's het geval is. Dit zou de noodzake
Hjke brede verspreiding ervan mogelijk maken.

Het gaat overigens om behoorlijk grote software-pakketten. Een com
pleet programma om het AX.25 protocol te implementeren bestaat uit
ongeveer 4000 regels Pascal plus nog eens 4000 regels assembler om de
hardware aan te sturen.

8.4. Conclusie

De hier gepresenteerde technieken om een in software geTmplementeerde
modem te ontwikkelen hebben grote mogelijkheden. Het is mogelijk om met
de krachtige PC een veelzijdig programmeerbare modem te maken.

De hier gekozen variant, directe GTFM, blijkt niet goed aan te sluiten
op een bestaande zender. Audioband GTFM biedt meer perspectief. GTFM is
weI de beste modulatietechniek waarbij incoherente detectie mogelijk is. nit
maakt GTFM in principe zeer geschikt voor gebruik op verbindingen van
slecht.e kwaliteit waar een robuuste en vermogensefficiente modulatie nood
zakelijk is.
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APPENDIX 1 GTFM-MODULATOR

premodulatiefllter

Bij GTFM wordt de inkomende binaire (± 1) datastroom genlterd door
een specinek premodulatienlter. Dit nlter bestaat uit een 3-tap
transversaalnlter gevolgd door een laagdoorlaatnlter dat voldoet aan het
Nyquist-3 criterium (ng. Al.l).

18-2a=1I

fig. Al.I Prindpeschema voor de opwekking van een GTFM-signaal

Een FM-signaal kan voorgesteld worden door:

s (t ) = sin(21T/ c t + (/>(t ))
t

(/>(t ) = 21T / d J x (t' ) dt'
-00

(Al.l)

(Al.2)

waar / c de draaggolffrequentie. / d de frequentiezwaai en x( t) bet modu
lerende signaal is. Stel dat x(t) een bitperiodetijd T beeft dan is:

00

x(t)= L xk(t-kT)
k=-oo

00

- L bk'g(t-kT)
k=-oo

(Al.3)

waarin bk een randomreeks ± I is en g(1) de vorm (shape) van de pulsen
x(t).

Bij GTFM worden de pulsen gevormd uit de binaire pulsen door bet
specineke premodulatien1ter G(n (ng. Al.l). De frequentieresponsie van
G(n bepaalt de fasefunctie (/>(t) en daarmee bet spectrum van set). Het
premodulatienlter wordt beschreven door:

G(/)=S(/)'H(/) (Al.4)

waarin S(F) het 3-tap transversaalnlter is dat de informatie van de input
data uitsmeert over 3 bitperiodes. S(n introdureert dus een correlatie coder
ing (correlation enroding) in het premodulatienlter. De overcirachtskarakter
istiek van S(n is:

IS(!l1 = B 1I+~COS(27TfT)l (A1.5)
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app. 1 GTFM-modulator

waarin a en B de tap-eoefficienten CO < a,B < 1) zijn.

De faseveranderingen in de me bitperiode zijn beperkt en worden
bepaald door drie opeenvolgende bits volgens:

1:!1 c/>(mT ) = c/>(mT +T )- c/>( mT )

= ; (a bm - 1 + B bm + a bm - 1 ] (Al.6)

waarin a en B voldoen aan 2a + B = I, zodat de maximaIe faseverandering
van c/>(t) goourende 1 bitperiode beperkt is tot ± 1T /2 rad. De modulatie
index van het resulterende GTFM signaal is dus 0,5, hetzelfde als bij MSK
[AI.2].

Het laagdoorlaatnlter H(n moet voldoen aan het Nyquist-3 criterium
[A1.3]. Dit nlter zorgt ervoor dat de fase na een vloeiende overgang vast
komt te liggen op de voorgeschreven waarde aan het eind van de bitperiode.
H(r) kan geschreven worden aIs:

H(/)=W(/H 1TIT ] (Al.?)
sine 1T IT)

waarin W(r) een Iaagdoorlaatnlter is dat voldoet aan het Nyquist-I cri
terium. Hier heeft W(F) een zogenaamd 'raised cosine' karakter, zodat:

70

1
W(I ) = Ih{I-sin([IT- 0,5] 1T/r)}

o

a ~ I I I ~ ((I - r )/2T )

((I-r )/2T) ~ I I I ~((I+r )/2T)

elders

waarin r de zogenaamde "rolIoff" factor is CO < r < O. De waarde van r
heeft een belangrijke invloed op de vonn van bet spectrum, met name op het
onderdrukken van de zijlobben. Tevens is r van invloed op de realiseerbare
BER.

la) 8=0·62
... 0·0

ItII 8=0·62

.:0·36

ng. AI.2 Invloed van de roll-off factor op de impuisresponsie van het
premoduiatiefJ.lter

Door de waarden van r en B te varieren ontstaan de diverse GTFM- sig
nalen. TFM is een bijzonder geval met B =0,5 en r = O. Doordat de rolIoff
factor zo Iaag is dempt de impuisresponsie niet erg snel uit (ng. Al.2).
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app. I GTFM-modulator

Hierdoor is dit signaal gevoeliger voor het bij digitale implementatie altijd
noodzakelijke afbreken van de impulsresponsie zodat de door dit afbreken
veroorzaakte ruis (truncation noise) daarom groter is.

Uit simulaties en berekende spectrale vermogensdichtheden van de
diverse vonnen van GTFM [Al.l] blijkt dat de combinatie van B =0,62 en
r =0,36 het beste resultaat oplevert zowel wat betreft de bereikbare BER als
wat betreft de spectrale bandbreedte. Tevens is het zo dat bij deze vorm de
grootte van het 3-nivo oog geoptimaliseerd is. Er is bij deze GTFM geen
sprak.e meer van een 5-nivo oog, er kan alleen nog maar op het gewenste 3
nivo oog gedetecteerd worden.

modulator

Het GTFM signaal wordt digitaal gevormd in een digitale kwadratuur
modulator (fig. Al.3).

,.----------.,
IlIIlUt date I

.. Sln(2mIW:
100C
I
I

I,
I

eo.l2rtrlCo....~
I___________ ..J

fig. Al.3 Schema voor de digitale opwekking van een GTFM-signaal

Dit systeem werkt met een samplefrequentie f $ :

f $ = 1/ T$ = q /T = qf b (Al.9)

waarin q de interpolatiefactor is, het aantal samples per bitperiode. q moet
zo groot zijn dat er slechts een kleine aliasingfout optreedt.

Wanneer de verhouding f 0/ f $ goed gekozen wordt, bv:

f 0/ f $= 1/4 (Al.lO)

dan liggen de waarden van de uitgangssamples vast aan de hand van een ein
dig aantal verschillende datapatronen aan de ingang. De corresponderende
discrete waarden van de uitgangsamples kunnen berekend worden en wor
den opgeslagen in een ROM. Dit is de zogenaamde "look-up table". Aan de
hand van de inkomende datastroom worden de juiste adressen van de ROM
berekend die moeten worden uitgelezen. In de DAC worden de samples
omgezet in een analoog signaal.
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APPENDIX 6: EVALUATIE ~ARC AP?ARATUUR

A6.1 Inleiding

Uit oogpunt van het opzetten van een goedkoop multiple access
systeem wordt, waar dit mogelijk is, geuruik gemaakt van stan
daard componenten.
In een FM/FH-SS systeem kan ,7 MHz MARC (Machtigingsregeling
Algemene Radio Communicatie ~6.11) voorzien in de behoefte aan ee
goedkope component voor FM-modulatie en -demodulatie. ~ovendien

zijn hiermee reeds uandfilters en een complete audiofrequent
uitrusting u~schikuaar. De signa~lkwaliteit is echter matig.
Ue'zenders van MARC apparatuur hebuen type-goedkeuring en vol
doen aan de door de PTT gest~lde eisen. Hierin mag blijk~ns

recenties [A6.~-A6.31 weinig verschil worden verwacht.
Uit correspondentie met de Radio Cuntroledicnst (RCD) ulijkt dat
de resu~taten oij metingen aan de ontvanger slecht waren. De
~asispost STAuO·XF ~,OO kwam hieroij voor wat oetreft de inter

modulatiemetingen als ueste uit de uus. Van de genoemde set wer
den er twee aangesc~aft. Als stoorbron voor een random access
omgevin~ werd een 3KYLINE SENFOR mooiele post aangeschaft, die
overigens geuruik maakt van precies dezelfde, ~apans aandoende,
oasisprint.
Tot voor kort waren er dan ook geen eisen gesteld aan de ontvanger
van MARC a~paratuur. Met de uitureiding in 1982 van 2~ tot 40
kanalen en van 0,5 tot ~,5 ~att zendver~ogen zijn op last van de
staatssecretaris van Verk~er en Waterstaat ook aan de on~vanger

eisen gesteld [A5.4J.

A6.' Korte technische ueschrijving van dt:: geuruikte MARC apparatuu

De uasisstations v'n het type STAuO XF ,~OO z1Jn voorzie~ van een
gelijkspanningsvoedin~met een ,,0 Volt/50 Hz aa~sluiting. De
SKYLINE SE,~FOR, uec.iot::l(j voor mouiel geuruik, heeh slechta een

13,3 Vult gelijkstroom aansluitinj. Daar dit apparaat verder
hetzelfde is opgeuouwd geldt voor zover ook hiervoor de onder-



staande beschrijving. Deze ueschrijving geschiedt aan de hand
van fig uu r A6. 1 •

~ij de STA~O XF 2200 is de voeding in het apparaat aanwezig en

insteluaar gestau1lise~rd op 13,4 Volt. Zij is prima1r afgeze

kerd met 1/~ Amp en secundair met 1,~5 Amp. In- en u1tschakelen
geschiedt met een schakelaar op de volumeknop in het secunda1re
transformatorcircuit.

De T/R (T ransmi t/Rece1ve) sC;lakelaar zi t op de microfoon. De
omschakeling van zen den op ontvangen v.v. geoeurt in het apparaat
op een geh~el elektron1s~e wijze met Q17, Q18 en Q19 (DC SWITCH,

S',V, SV~. S.•-L, S~~. M). De voed1ngsspanning wordt h1ervoor omlaag
gebracht naar 9 volt door Q16 (A.V.R.).

r--;-,

!~/I
1611
~

.----------- .. --.----_.------------=.,--:=.- .•_-

Fig. AG.l: schema van de STAuO XF ~~OO MARC zend-ontvanger



In de zendsituatie wordt het si~naal van de. dynamische microfoon

versterkt en gefilterd door ~13 en IC4 (AF AMP). Met de uitgang
van IC4 is een teruggekoppeld circuit veruonden voor automatische

volumeregeling (ALC) waarmee een groot dynamisch uereik in geluids
sterkte wordt verkregen.

De modulatiediepte (zwaai) wordt v~~r het preemphase filter in

gesteld met RV~ op 1,5 kHz met ~15 (FILTER). De VCU (VCO) is
fasegelockt aan een quartzreferentie v~lgens het synthesizer

principe. De mogelijkheid uestaat om met de delta-tune schakelaar

het. kristal no~ w~t te vertrekken (OSC MIXER). De kanaalafstand

is 10 kHz [A6 .4] •

Met modulatiesignaal wordt opgeteld ~ij het loop-gefilterde sig
naal uit de fasedetector IC1. Het frequentiegemoduleerde signaal

van de VCO wordt vermenigv~ldigd tot de dubbele frequentie en
versterkt tot 0,5 ~'att RF vermogen (DOUdLER, RF DRIVER, RF PWR

AMP). Een metercircuit geeft het RF vermogen aan, niet het uit
gestraalde vermogen.

In de ontvangstsituatie wordt het signaal door het RF filter

aan de ingang van de ontvanJer aangeuoden (27 MHz RF AMP). Deze
ingang is oeschermd met diodes. ~6 staat in geaarde uasis ge

schakeld. De eerste mixer (MIXER) wordt gevoed met dezel~de VCO
als in de zendsituatie werd geuruikt. Deze wordt daartoe in het

synt~esizercircuit o~ een andere frequentie gelockt. De eerste
middenfrequentie van de superheterodyn~ontvanger zit op 10,695

MHz en wordt kristal ;efilterd. De kristalreferentie van de syn
thesizer wordt vervulgens georuikt om dit signaal naar de tweede

MF omlaag te mengen tot 455 kHz (sliml). Het signaal wordt opnieu"
met een kristal gefilterd _n door Q11 versterkt (455 kHz IF AMP).
Hierop is het metercircuit oij ontvangst en de threshold instel

ling voor de squelch aangeuracht.

Na FM demodulatie wordt het sign~al versterkt tot voldoende
audiovermogen met dezelfde versterker dan voar de microfoon

we rd :Jeu ruik t. :~e t luids~ reke rt j e is van s lechte kwa li te it.
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A6.3 De doorlaatkarakteristieken

0m voor verschillende sprekers toch~n betrekkelijk constante

modulatiediepte te verkrijgen is c~n automatische volume controle

in de microfoon-versterker aangeuracht. De tijdconstante is on
geveer 1 sec. Figuur A6.~ geeft de ALe karakteristiek.

1
VR~~ 4
~ICKO A"'P ~T

PR€ l?)\P!-4 IN
(Vo~i)

J

2.

...

• AO -10

Fig Ao.2: karakterist1ek van de 'automatic loudness control'
schake ling in de microfoonversterker

u1J normaal ge~ruik is de s~anning uit de microfoon ongeveer
80 mV tt wat overeenkomt met ongeveer -~5 ddv voor de RMS waarde.

De Test Tone vuor net ex~eriment beschreven in hoofdstuk 5 werd

op dit niveau ingesteld.

Het signQ~l uit de microfoon-versterker wordt aan het preemphase

filter aange~oden. De karakteristiek is geschetst in figuur A6.3.

De de-empilase wordt verzorgd door de demodulater-audioversterker.
Ve rs t or.lngen ten gevolge van ;1i ts alsme de hopruis worden geint ro

duceerd op het RF-kanaal. Ue doorlaatkarakteristiek van de ont

vanger is dan slechts lJelangrijk. In figuur A6.4 is zij uitgezet.

Zij werd.emeten met een Marconi FM-signaalgenerator, een zwaai
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van 1,5 kHz en een antennesignaal van 100 rv (40 dbpV) in 50
0hm. De toonschakelaar stond hieruij op 'ton hoch". De oreedte
van de audiodoorlaatkarakteristiek is dan maximaal. De invloed

van het preemphase-filter olijkt duidelijk als we de all-over
karakteristiek van figuur Ac.5 u~kijken. Zij werd gemeten v~n de

microfoon-ingang van de zender naar de luidsprekeruitgang van de

ontvanger. We mogen deze karakteristiek vergelijken met die voor
een I gest ..ndariseerd CCITT kanaal'.

IOC IC'CO \0000~ f (~)

Fig. A6.3: de pre-emphase karakteristiek

Ie ,10

c

-10

IOOOO_~) f (H1:)
Fig. A6.4: de oanddoorlaatkaraktcristiek van de ontvanger

I
V~:.
(dBV)
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Fig. A6.5: de banddoorlaatkarakteristiek voor een veruinding

van zender-microfoon naar ontvanger-luidspreker

De eindige tijdconstante in het ALe circuit geeft a~nleiding

tot intermodul~tie-prJdukten.M~ar Jok de ontvanger
is niet lineair waardoor IM-~rodukten ontstaan. Er werd een
duidelijke afhankelijkheid van de zwaai gemeten. In de onder
staande tauel zijn de meetresultaten samen~evat.

IM-produkten relatief aan het vermogen in de grondharmonische

(fTT '" 1 kHz)
ontvanger

P tutale keten zwaai • 1,5 kHz zwaai • 2 kHz

2e harm. <: -16 dd ~ -40 de < -34 du

3e harm. < -C!6 dd < -35 dci <-33 de
ae harm. -< -26 de "'--55 do <'-40 dB

A6.4 Gevoeligheid

De gevoeligheid van de set wor~t opgegeven als <0,~5 ~Vult

uij een S+N/N van ~O d~. Gemeten werd ongeveer 4,5 fvolt antenne-



spanning vo~r 10 du S+N/N.

De signaalsterkte kan worden afge~ezen op de S-meter (1 S-punt =
6 dG). uij ijking ulijkt zij als oujectieve maat zeer slecht te

~ijn en slec,)ts een sUlJjectieve maat te presenteren.

De resultaten zijn in de onderstaande taoel opgenomen.

Antenne- Equivalent Aanwijz1ng

spanning 1ngangsvermogen S-meter

( V) (dB V)

1 0 0,1 b 0,2

2 6 0,5

3,7 11,3 1

7,0 17 2

16 24 3

26 28,S 4

42 32,7 5

96 39,5 7

210 46,5 9

A6.S De FM-demodulator

In tegenstell1ng tot hetgeen g~schreven ~ordt in [A6.~ is de

FM demodulator n1et van het PLL type. Het is een coIncident1e

demodulator van PANASONIC, type AN L40 [A6.SJ. Er is dan ook

geen sprake van een extended threshold.

Het FM-thres;)old effect is gemeten. De resultaten z1jn te z1en

in fiJuur A5.7. De TTNR is ongeveer lL,S db op de drempel. D1t

correspondeert met de theorie. zie h1ertoe ho~fdstuk 5.

Figuur A6.6 geeft het ~lokschema van de FM-demodulator.
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Appendix 4 Meting van het stoornivo op de 27 MHz-band

am enigzins een indruk te krijgen van het gebruik en het stoornivo op
de 27 MHz-band is een verkennende meting gedaan van het ontvangen
stoor- en ruisvermogen.

De meting werd als voIgt uitgevoerd. Op kanalen waar geen verstaan
baar gesprek werd gevoerd werd de maximum waarde van de S-meter
uitslag in een 5 seconden durend interval genoteerd. Zodra een gesprek werd
begonnen. werd de meting gestopt bij langdurige sterke storingen. Zo werd
200 maal een 5 seconden interval bemonsterd. De meting werd uitgevoerd
op 27-7-85 van 1400-1600 uur met zonnig weer.

De meting werd uitgevoerd met behulp van een Stabo XF2200 basissta
tion als ontvanger (zie app. 2). De antenne was de HF-beam die staat
opgesteld op het dak van de hoogbouw van Elektrotechniek. Hoewel het hier
een gerichte antenne betreft, kan hiermee toch een adequate ruismeting wor
den uitgevoerd. De ruis is random verdeeld over de hemisfeer; de richting
waaruit de antenne de ruis ontvangt is dus niet van belang (zie 3.2.). am
locale factoren uit te schakelen werd de antenne enige malen gedraaid.

£en nadeel is dat het hier een horizontaal gepolariseerde antenne betreft
terwijl MARC-antenne; verticaal gepolariseerd zijn. Voor ruis maakt dit
geen verschil omdat deze een 'random' polarisatie heeft. Interferentie kan,
vooral wanneer deze afkomstig is van radi~apparatuur, sterker zijn in de
vertica1e polarisatie. Overigens hoot de antenne geen grote kruispolarisatie
onderdrukking. gezien de sterkte waarmee MARC-zenden> binnenkwamen.

ResuItaten

De gemeten S-meterwaarden werden met behulp van de ijktabel
(appendix 2) omgerekend naar dB,uV en dBW- waarden. De re;ulterende
staafdiagrammen staan in 3.5. fig. 3.1.

afstudeerverslag Schoonwater mei 86 vakgroep EC
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