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S/\MENVAiTING

In dit verslag worden de algemene systeemconcepten van een

asynchroon FH/COMA satelliet-communicatie systeem behandeld.

In relatie hiermee wordt de mogelijke toepassing van goedkope

FM apparatuur (27 MHz MARC) onderzocht.

De inleiding en de aangehaalde literatuurverwijzingen zullen

de lezer bekend maken met spread spectrum en de mogelijkheden

hiervan. In de inleiding is ook een korte, voor dit onderzoek

specifieke, systeemomschrijving opgenomen.

Onderdrukking van multipath effecten door spread modulation

en de mogelijkheid tot random multiple access zijn het onderwerp

van hoofdstuk 2. Uit de verkeerstechnische behandeling van COMA

in hoofdstuk 3 blijkt dat zo'n systeem ieer aantrekkelijk kan

zijn voor low duty cycle (bijv. mobiele) gebruikers.

Basis voor random multiple access zijn de quasi-orthogonale

hoppatronen waarop in hoofdstuk 4 wordt ingegaan. Hieruit 0lijkt

dat tijd-asynchronisme in het netwerk onontkoomuaar aanleiding

geeft tot verstoringen in een verbinding (hi~ruis) door het ont

breken van de mogelijkheid tot correctie (in digitale verbindin

gen) met de toegepaste frequentie modulatie. Voor systeemruis

berekeningen wordt in hoofdstuk 5 deze hitruis uitgedrukt in de

equivalente basisbandruis in een enkel kanaal.

Analoge FM blijkt als modulatiemethode niet geschikt voor
een asynchroon FH/CDMA systeem moet de conc-lusie in het slot

luiden. Er worden enkele suggesties gegeven voor verder onder

zoek.

Tevens uevat dit verslag een rapport van de metingen die ver

richt werden ter evaluatie van de ~ARC apparatuur (appendix 6) •

Synchronisatie-aspecten komen in appendix 7 ter sprake.
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1. INLEIDING

1.1 Opdracht

De organisatie van een telecommunicatie (satelliet-) netwerk.

met eengroot" aarital gebruikers, waarin de verbindingen via een

breedbandig communicatie kanaal verlopen, zal in de conventionele

benadering een enorme complexiteit met zich meebrengen. Het

gevolg is dat de prijs per station en per veroinding
hoog zal worden. Anderzijds zouden kleine goedkope stations

in een derge~ij~ netwerk tot een inefficiente benutting van de
transmissie-capaciteit kunnen leiden.

De opdracht voor dit onderzoek luidde te onderzoeken hoe op

een efficiente wijze kleine (grond-) stations met elkaar ge

koppeld zouden kunnen worden. De stations hebben een lage

'verkeersintensiteit (low duty cycle) waardoor de noodzaak ont

sta~t voor toepas~ing van goedkope stations om de prijs per

verbinding laag te houden, terwijl toch een hoge benutting van
het kanaal verlangd wordt. In dit kader is een asynchroon

netwerk gewenst zonder centrale besturing (toewijzing) of
controle.

Het mogelijke gebruik van FH/CDMA wordt onderzocht voor een

asynchroon netwerk. Als modulatie-methode wordt analoge -FM

genomen. Om de prijs van een basis- of grondstation zo laag

mogelijk te houden zal, waar dit mogelijk is, gebruik worden

gemaakt van produkten die op de consumentenmarkt verkrijgbaar

zijn (MARC apparatuur).



_ 1.2 -

1.2 Overzicht

In 1959 kwam J.P. Costas [<1 tot de conclusie dat "for

congested-band operation, broad-band systems appear to

offer a more orderly approach ~8 the problem and a

potentially higher average traffic volume than narrow

band systems •••• The important point here is that the

broad-band philosophy accepts interference as a fact of

life and an attempt is made to do the best that is

possible under the circumstances". In zeer kernacbtige

bewoording wordt in deze regels het wezen van spread

spectrum multiple-access omschreven.

Hoewel de meeste concepten van spread-spectrum (55)

systemen ook toen reeds langer bekend waren, waren in

die tij0 de componenten voor de bouw van betrouwbare 55

systemen van redelijke afmetingen niet beschikbaar. Met

de komst van de integratie kunnen tegenwoordig grote

delen van ee~ 55 systeem met behulp van enkele circuits

gerealiseerd worden.

De beide meest belangrijke vormen van 55 communicatie,

frequency hopping (FH) en direct sequence (OS), gebruiken

een code-gestuurde frequentie c.q. tijd versleuteling om

onderschepping te voorkomen en storing ten gevolge van

interferentie te minimaliser~n. Het volgende zal voor

namelijk gericht zijn op frequency hopping.

Om genoemde redenen liggen de meeste toepassingen van 55

in het militaire vlak. Er komt echter tegenwoordig ook

commercieel 55-apparatuur beschikbaar. privacy en anti

j2~min; ?i~~ n2~elijk ~ie+ d0 enige ma;elijkheden die SS

biedt. Door code~orthogonaliteit is een SS-signaal beschermd

tegen multi-user interferentie. Hier ligt de basis voor een

spread-spectrum multiple-access (55MA) systeem. Daarnaast

behoren versluiering van het signaal (door reduktie van de energie

dichtheid, bij OS en tijdgemiddeld oak bij FH) en radarranging tot

de magelijkheden. Een ander facet is de bescherming van een SS-sig

naal tegen fadingen bijvoorbeeld t.g.v. multipath. Hat systeem ver

bergt inherent in zich een veredelde diversity. Met behulp
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van een diversity-analyse kan de performance van een SS/FH
systeem benaderd worden [2J. We moeten dan SS zien als

~i~r82' o~ ~e~ ~n,aal. ~a~?alc~~eri~; kan gelijktijdig inge

t:; :. '" c :J t:. '.J::l cd p :1 8 i J' 'c' ~ " r \-, p. p 1 r: ~;.; r: (] r vol CJ t i,;' fV' F~ l< ['2J.
~ - ...;

Immuniteit voor continuous wave (CW) interferentie en

andere partial band jammers of interferentie is belangrijk

bij militaire communicatie maar oak bij multiple access (MA)

'breedband' communicatie. Viterbi en Jacobs [3] bewijzen

dat geen enkele andere ruisdistributie met een gegeven

totaal vermogen slechter is dan partial band interferentie.

Dit geeft de mogelijkheid am de eigenschappen bij codeacqui

sitie en -synchronisatie te berekenen [4J, waarbij ruis ten

gevolge van andere gebruikers aangemerkt mag worden als

additief Gaussisch [3]. Na code-acquisitie kan in de correle

rende ontvanger het bericht hersteld worden, waarbij de

kwaliteit afhankelijk is van het modulatietype, de chiprate

en de toepassing van codering.

Orthogonaliteit van de codes geeft de mogelijkheid am

meerdere golfvormen tegelijkertijd toe te laten in sen

brede band voor gezamelijk gebruik. We spreken dan van

Code Division Multiple Access (COMA) naar analogie met

TDMA en FDMA. De strenge tijd c.q. fre~uentie discipline,

die bij de laatstgenoemde multiple access methoden gehand

haafd dient te blijven, vervalt dan. He~ systeem kan mogelijk

goedkoper te realiseren zijn.

Door quasi-orthogonaliteit van codes in een asynchrone

omgeving ontstaan in een FH-systeem botsingen tussen de

onderlinge gebruikers. Dit zal in de volgende hoofdstukken

uitvoerig ter sprake komen. Hierdoor zal maar een relatief

klein gedeelte van de totale beschikbare bandbreedte continu

worden gebruikt. Door 'closed loop' besturing ~2J kan de

capaciteit van zo'n COMA systeem dra0tisch worden vergrbot.

Dit gaat echter ten koste van de eenvoud van het geheel. We

moeten hier een compromis sluiten tussen complexiteit en

performance.

Oak kan toeoassing van muting bij het optreden van verstoringen
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de subjectieve ueoorueling van het ontvangen signaal in posi

tievG zin beinvloeden. Hierdoor kunnen eventueel extra gebrui

kers tegelijkertijd worden toegelaten.

COMA lijkt een mogelijkheid te bieden voor de realisatie

van een goedkoop multiple acces~ systeem voor mobiele com

municatie over een satelliet-transponder. Voor fixed service

van 'point to point' zal geleide communicatie steeds meer

toegepast word~n. De onderlinge tijd c.q. frequentie dis

cipline is dan in schakelcentrales eenvoudiger te handhaven.

Posner [5J g..:;looft dat ait het toekomstbe::;ld zal uepalen.

Het feit dat chips~ in een FH systeem verstoord kunnen worden

is de reden geweest dat in de hUidige bestaande (militaire)

systemen de informatie in digitale vorm wordt overgedragen.

Oit geeft de mogelijkheid om (fouten-) correctie voor de duur

van enkele chips toe te passen en zodoende een volledige re

constructie van het bericht t~ krij;en. Met het beschikb~ar

komen van goedkope geintegreerde codecs zal in de nabije toe

komst digitale transmissie nog sterker doorzetten.

Voordat dit feit duidelijk onderkend werd en tevens voor pri

vacy doeleinden is wei onderzoek gedaan naar de mogelijkheid

om de informatie (het uericht) in analoge vorm over te brengen

[20,44J • De voorwaarde voor realisering van een goedkoop

(satelliet) grondstation geeft opnieuw een duw in die richting.

Oigitalis·,tie van het oronsignoal (spraak) is in dit kader

vooralsnog te duur.

*oe golfvorm in een FH-veroinding Jedurende de tijd dat

zij in ~~n en hetzelfde frequentieslot bestaat.



Met de invoering van de Machtigings Regeling Algemene Radio

Communicatie (MARC) zijn FM modulators en demodulators beschik

baar gekomen voor een zeer geringe pr~Js. De synthesizer is

met uehulp van geintegreirde circuits eenvoudig te realiseren.

Codegeneratie, acquisitie en synchronisatie (Appendix 7) kunnen

op een flexibele wijze met een microprocessor geschieden [4J.
Figuur 1 l3at het olokschema van een ancloog FM-FH station zien.

Fig. 1: een analoog FM-FH station

Als basis wordt 27 MHz MARC apparatuur gebruikt waaruit een

analoog FM gemoduleerd signaal komt dat wordt toegevoerd aan de

synthesizer-mixer. Informatieoverdracht als zodanig in analoge

vorm wordt als strategie in een random multiple access netwerk

onderzocht en zal in hoofdstuk 5 uitvoerig ter sprake komen.

Alvorcns zal een beschrijving van het FM-FH systeem of netwerk

concept gegeven moe ten worden. Figuur 2 brengt de verschillende

aspecten, die bij het ontwerp van zo"n FM-FH/CDMA netwerk mee

spelen, in een onderling veroand.

fading, multipath
enti-jamming, inte~

ferentie (tijd var~

erend) ,privacy,
diversity (time
frequentie)

,----=~----,

BESTURING I

Control/Timing
Codegeneratie
Synchronisatie
Orthogonaliteit
van de patronen
Chip rate
Tracking
F.A.R./Miss probe

SYNTHESIZER/
MIXER
hopruis, hopsnel
heid, fasecontrole
synth. lock-tijd
flexibiliteit
middenfrequentie

asynchroon FH/COMA systeem
analoge FM; standaard
componenten

MODULATOR/
DEMODULATOR
ruis (hits, hop)
demodulator perf.
oversturing ontv.
I.A.C.
com;-lander
VOX

FiGo 2: onderlinge relatie van aspecten oelangrijk bij
het ontwerp van een FM-FH/CDMA netwerk
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De algemene concepten van een 55 systeem worden bekend ver

ondersteld. Om snel een indruk te krijgen kan de introduc

tie uit [6J bestudeerd worden. Meer theoretische onderlegging

is te vinden in [6-10]. Lewis [11J geeft een goede beschrij

ving als specifiek multiple access systemen aan de o~de zijn.

Meer 'up to date' is een tutorial paper die recentelijk ~an

de haRd van Pickholtz, Schilling en Milstein verscheen [63J.
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2. ALGEMENE PRDBLEEMOMSCHRIJVING VAN MULTIPLE-ACCESS

SYSTEMEN: DPLOSSING VODR OE PROBLEEMSTELLING

2.1 Orthogonale signaalstructuren

"This philosophy of spectrum usage is based on a particular

course of development which the radio art happened to take,

rather than on any fundamental physical principles. The

inherent communication capacity of the spectrum can be

shared in ways other than by frequency allocation and for

many applications the frequency division approach represents

a very poor choice indeed", aldus concludeerde Costa reeds

in 1959 [1J.

Het is inderdaad zo dat smalbandige systemen (in rOM) totale

eliminatie van onderlinge interferentie van medegebruikers

garanderen. In de communicatietheorie wordt dit meestal om

schreven als orthogonaliteit ·tussen de golfvormen [12-13J.
Een willekeurig aantal golfvormen zal niet met elkaar inter

fereren als zij onderling orthogonaal zijn.

We zullen in het volgende dit gegeven gebruiken om de eisen

voor een COMA systeem te definieren.

Twee functies f 1 (t) en f,(t) heten orthogonaal als

~f1(t).f;(t)dt=0 waar f 2 (t) de complex toegevoegde is

van f 2 (t). Een functie heet genormaliseerd als zijn energie

Jlf(t)12 dt gelijk 1 is. Een orthonormale set is gedefinieerd

als een set van functies f 1 (t), f 2 (t), .0••.• waar elke functie

genormaliseerd is en waar elk paar orthogonaal is; dus voor

alle f. en f. in de set hebben we
~ J

Jf.(t).f~(t)dt=r. (1),
. ~ J ~J

waar f .=1 als i=j en d.. =0 als ifj. ([=KroneCker'5 delta).
~J ~J

In het algemeen zal de optimale ontvanger, een correlatie-

ontvanger, de golfvormen van de ander gebruikers niet

'zien'.

Bij rOM of TOM hebben frequentieslots respectievelijk tijd

slots geen overlap met elkaar en is de ontvanger 'afgestemd 1

op het juiste frequentie of tijdslot. De ontvanger is als

zodanig gecorreleerd met de zender. In een slot kunnen ver

schillende golfvormen worden gebruikt die onderling ook weer
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orthogonaal (FSK) maar oak bijvoorbeeld antipodaal kunnen

zijn (PSK).

8ij Code Division Multiplex (COM) wordt de beschikbare band

breedte gelijktijdig gebruikt door aIle actuele gebu~kers.

De golfvormen moeten voor minimale interferentie zo goed

als mogelijk orthogonaal zijn.

Stel dat gedurende het interval Teen sample van elke bran

kan worden verzonden. Zoals Arnbak [14J het zo voortreffelijk

weet te omschrijven moet elk van de N codes dan "sufficiently

many code samples (chips)" leveren am bij benadering aan (1)

te vol doen.

In OS systemen, meestal spreken we dan over digitale communi

catie, is hieraan bij weinig gebruikers eenvoudig te voldoen.

De snelheid van de pseudorandon code is veel hager dan de

informatie rate van de bran zodat van elke sample van de

bran voldoende codesamples binnen komen bij de ontvanger en

quasi-orthogonaliteit volgens (1) over een bronsample ver

zekerd is.

Quasi-orthogonaliteit is het gevolg van het feit dat de ge

bruikte codes niet zuiver orthogonaal zijn door de eindige

lengte en rate. Als daarentegen de lengte en rate van de code

naar oneindig naderen wordt het spectrum dat van witte ruis

(pseudo noise generatoren). De code wordt orthogonaal en

de capaciteit van het systeem komt overeen met die van de

equivalente basisband.

Als de codesnelheid van de orde van gro~tte wordt van de

symboolsnelheid kunnen bij digitale communicatie bitfouten

gaan optreden. Met behulp van foutencorrigerende codes kunnen

zij tot op bepaalde hoogte (lengte) hersteld worden.

Milstein en anderen 87J bespreken dit geval voor een FSK-FH

systeem waar in een van de N slots een jammer aanwezig is.

FH systemen hebben in zich een veel lagere coderate zodat veel

minder codesamples per bronsample beschikbaar zijn aan de ont

vanger in vergelijking met OS systemen. Deze veel lagere code

rate is het gevolg van de moeilijkheden bij praktische imple

mentatie van snelle synthesizers.

Een FH verbinding ondervindt interferentie ten gevolge van de

quasi-orthogonaliteit van de codes. Omdat het spraaksignaal

analoog FM gemoduleerd wordt zal bit foutencorrectie niet van

toepassing zijn. Gedurende de duur van een of meer cnips kan
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het signaal verstoo£d worden door andere gebruikers. Bij

niet gesynchroniseerde systemen kan het ongewenste signaal

interfereren voor een gedeelte van een chipinterval. We

zullen hieraan in het vervolg refereren met (totale) hit

respectievelijk fractionele hit. Interferentie absorptie

circuits zouden de subjectieve beoordeling van het signaal

kunnen verbeteren.

De gewenste code eigenschappen zijn voor FH-55 andere dan

voor OS-55 systemen: minirnale en maximale kruis- en auto

correlatie functies over een periode van de maximale lengte

sequence zijn voor FH niet van belang. Toch kunnen maximale

lengte sequence generatoren oak voor FH bruikbaar zijn. Het

ontwerp van de benodigde multilevel sequences komt in het

noofdstuk 4 aan de orde.

2.2 Frequency Hopping Code Division Multiple Access methoden

vergeleken met andere MA methoden

Multiple access voor een groot aantal (mobiele) gebruikers

is een belangrijk gebied voor toepassing van communicatie

(sate11ieten) [18J. De conventione1e meest verbreide techniek

voor multiple access is FDMA. Hieraan zijn echter twae belang

rijke nadelen verbonden, vooral voor mobiele gebruikers:

- de afstand tussen de kanalen (of carriers) moet niet aIleen

volstaan voor de spectrale breedte van het signaal, maar

oak voor de onzekerheid in Dopplerverschuiving. Dit bete

kent een serieuze beperking vooral bij communicatie tussen

vliegtuigen (Appendix 1).

- het zendvermogen van de verschillende gebruikers kan flink

varieren. Met de gebruikelijk non-processing 1ineaire

transponders betekent dit dat gebruikers met een 1aag

zendvermogen benadeeld worden als tegelijkertijd gebruikers

met een hoog zendvermogen aanwezig zijn. Met niet-lineaire

transponders (bijv. TWT's die opereren in het niet-lineaire

gebied am hun efficientie te vergroten [19]) worden kleine

gebruikers nog eens extra benadeeld. Controle op het zend

vermogen van transponders is mogelijk maar wordt moeilijk
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bij een groat aantal mobiele gebruikers.

Deze nadelen worden grotendeels vermeden door het gebruik

van TDMA. Een groat nadeel van TDMA is dat elk van de.M

gebruikers gemiddeld slechts 1/M van de tijd mag zenden

zodat geheugen en een relatief groat piekzendvermogen

nodig zijn. Oak vergt lDMA een preciese timing wat een

preamble verlangt waardoor de efficientie verlaagt.

Een derde klasse, ALOHA genoemd, kent geen protocol voor kanaal

'sharing': elke gebruiker zendt zijn berichten weg wanneer dit

noodzakelijk is. Als elke gebruiker slechts mag zenden

in gespecificeerde tijdslots spreken we van slotted-ALOHA.

Een preamble is noodzakelijk alsmede een geheugen en be-

sturing voor heruitzending, nadat oijv. een botsing is 9pgetreden.

met een bericht van een andere georuiker.

Een vierde mogelijkheid am meer potentiele gebruikers toe

te laten dan er kanalen zijn is door het gebruik van FH/CDMA.

Veel van de genoemde nadelen vervallen dan. Zoals we gezien

hebben worden hier 'kanalen' gebruikt welke een bijna dis

juncte verdeling van de signalen garanderen door te zorgen

voor (quasi-)orthogonaliteit in dimensies andere dan tijd

of frequentie. FH/CDMA kan voorzien in een zeer groat aantal

ouasi-orthogonale signalen en kan daarom een veel grater

aant~l gebruikers dienen dan FDMA, op een soepele wijze.

Simultane aanspraak op de totale bandbre~dte is echter maar

mogelijk voor minder dan W/8 gebruikers (W is de totale

beschikbare bandbreedte, 8 de instantane gebruikersband

breedte). Er moet een mechanisme aanwezig zijn dat het to

tale aantal gelijktijdige gebruikers begrensd. In het volgende

hoofdstuk volgt een verkeerstechnische oehandeling van dit

onderwerp.

Verder is een FH-signaal in hoge mate bestand tegen CW-inter

ferentie en multipath effecten (15-1SJ, wat voor bijvoorbeeld

mobiele gebruikers zeer belangrijk kan zijn. Dit komt in para

graaf 2.3.2 uitvoerig aan de orde. Ook kunnen de hoppatronen voor

FH zodanig worden antworpen dat zij bestand zijn tegen Doppler

verschuivingen terwijl dit alles mogelijk is in een asynchroon

netwerk zonder centrale timing.
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2.3, Processing gain: wat is dat?

Mijn eerste vraag die zich tijdens mijn afstuderen voordeed
was: kan ik met analoge FM-FH ver onder het witte ruis-

niveau communiceren? Het antwoord hierop kan kort zijn: NEE.

De veel besproken processing gain is hier niet van toepas

sing. We zullen zien waarom.

00 het AWGN kanaal is witte ruis over de hele bandbreedte W

aanwezig, waarbij W de bandbreedte van het gespreide signaal

is. Oeze 'interferentie' zal in elk frequentieslot aanwezig

zijn, in even sterke mate. Bij correlatie door de FH ,ont

vanger zal er altijd een gecorreleerde component van de

witte ruis in het door de ontvanger beschouwde frequentie

slot aanwezig zijn. Uit oogount van de 5NR heeft spreiding

van het spectrum nu geen zin. AWGN op het kanaal kan niet

worden ontweken. De 5NR zal hoogstens even goed zijn als bij

communicatie in een frequentieslot waarbij dit slot dan ver

stoord wordt door AWGN met dezelfde spectrale dichtheid. Vaak

zal echter meer ruis in het gedemoduleerde signaal komen door

fasediscontinuiteiten in de 'draaggolf': hopruis. Oit komt in

hoofstuk ~ ter sprake.

Oat ook voor 05-5S spreiding op het AWGN kanaal geen zin

heeft veor de bitfoutenkans is snel in te zien. Stel het ge

spreide signaal heeft een bandbreedte W. De ruis heeft enkel

zijdige soectrale dichtheid

N = J/W Uatts/Hz
o

(2 )

waarbij J het ruisvermogen is in W, uniform verdeeld over W.

Laat het ontvangen signaal een vermogen 5 hebben en een data

rate (de informatie rate) R bits/sec. De ontvangen ener-

gie per databit is dan

Eb = SiR Joule

(? ) en (:-) combineren geeft dan [91 :

Eb S W=
N J R

0

( 3)

(4)
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W/R is de bekende processing gain. Echter vergroting van W

bij constante R brengt 00 het AWGN kanaal ook evenredig meer

ruisvermogen aan de ontvangeringang: J neemt evenredig toe

zodat er geen sorake is van enige processing gain. De bena

ming processing gain is hier gewoon niet op zijn plaats.

We willen het bovenstaande nog op een andere manier laten

zien.

In appendix 2 wordt bewezen dat er met coherente commu-

nicatie op het AWGN kanaal ten gevolge van een repetitieve

code geen gain oestaat [21].

We kunnen ons dan afvragen: waarom dan nag een repetitieve code?

Het antwoord hierop geeft direct een goede aansluiting op de
vraag wa~rom 55 modulatie toegepast kan worden.

De meest gewone en verbreide vorm van code ring voor het

(Rayleigh) fadende kanaal is de triviale repetitieve code

[2~J. Het is een vorm van oiversity transmissie. Dit is een

voorue~ld van een kanaal waar nu w~l een gain, een processing

gain of 'coding' gain (t.g.v. een repetitieve code), bestaat.

Wat processing gain inhoudt zullen we aan de onderstaande
vDorbeelden duidelijk maken. De overdrachtskarakteristiek
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van een kanaal met meerwegsuitbreiding wordt in figuur 3

gegeven. De diepte zowel als de plaats van de dip kunnen

bijvoorbeeld bij mobiel gebruik in grate steden of door

k-factor fading sterk varieren. In figuur 4 is een jammer in

de band aanwezig, immuniteit hiervoor is bijvoorbeeld

belangrijk bij militaire communicatie.

f

spectrum stoorder

EIE
O

ace 1-----------

f

Fig. 3.: overdrachtskarak
teristiek van een
kanaal met meer
wegsuitbreiding

Fig. 4: kanaal waarin een
stoorder aanwezig is

In figuur 3 is de E/E o overdracht ten gevolge van spectrum

spreiding kleiner dan wanneer alleen gebruik gemaakt zou worden

van slot 1, maar groter dan wanneer alleen in slot 2 gecommuni

ceerd zou worden~ In het laatst genoemde geval is er sprake van

een positieve processing gain ten gevolge van het spreiden van

het spectrum. In figuur 4 is de Egewenst/Eo door spectrum. sprei

ding groter dan wanneer alleen in slot 2 gecommuniceerd zou wor

den. De processing gain is in dit geval positief. Als ik reeds in

slot 1 zou communiceren dan heeft spreid~ng van het spectrum geen

zin. de processing gain door spectrum spreiding wordt negatief.

f
Fig. 5: overdrachtskarakteristiek van het

AWGN kanaal zonder. storing

Het zal duidelijk zijn dat spectrum spreiding op het AWGN kanaal

geen zin heeft. Conform paragraaf 2.3.1 is de processing gain door

spectrum spreiding voor figuur 5 dan ook O.
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Voor jammers en fadingen (bijvoorbeeld te~ gevolge van

mUltipath) is SS dan een geschikte kanaalmodulatiemethode.

Uitmiddeling van onregelmatigheden door spreiding over een

breed spectrum heeft door de ongecorreleerdheid van jammer

of fading een verbetering van het ontvangen signaal tot gevolg.

Omgekeerd is het zo dat als een cyclische pseudo-ruis-code

gebroken zou kunnen worden (bijvoorbeeld door een intelligente

stoorder) en de jammer met het SS signaal meeloopt we beter

kunnen gaan communiceren met een ongespreid signaal waardoor

we direct inzicht krijgen in de invloed van de spreiding van

de interfererende jammer op het gewenste signaal.

Bij toelaten van meer gebruikers op een AWGN kanaal zal in

een FH systeem interferentie (naar analogie met de jammer)

in sommige slots aanwezig zijn. Ontwijken van deze inter

ferentie zal dan zinvol zijn. Er is sprake van een proces

sing gain. In digitale OS-55 systemen komt er, als er jammers

worden toegelaten, extra ruis in de band W van een constant

vermogen. Spreiding heeft oak hier nu weI zin, bij vergroting

van W neemt J niet toe.

2.4 Ruis i~ een FH/COMA systeem

In een asynchroon FH/CDMA systeem zal het gewenste signaal gedu

rende een of meer chips of fracties daarvan verstoord worden door

het si~naal van e~~ of meer andere gebruikers. Dit is het gevolg

van de quasi-orthogonaliteit van de asynchroon in de tijd

verlopende hopoatronen. Een momentopname van een spread-

spectrum FH kanaal kan er dan uitzien als in figuur 6, waarbij

bijvoorbeeld het door de ontvanger gewenste kanaal- of

frequentieslot slot 1 is. Op t=t 2 vindt verstoring van ver.bin

ding 1 ~laats door zender 4. Aan de 1nterferentie met zender 4

hebben we al gerefereerd met een (fractionele) hit.
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G
t-t, t= t,2..
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Fig. 6: momentopname in een FH/CDMA kanaal voor twee
verschillende tijdstippen. G is de vermogensdichtheic
W is de 'spread bandwidth' en B de gebruikersband
breedte (instantaanl)

50mmige chips in het FH/CDMA systeem vertonen overlapping.

De 5NR aan de uitgang van de correlerende ontvanger zal

(door deze quasi-orthogonaliteit) dan ook kleiner zijn dan

wanneer het signaal over de AWGN band gezonden zou zijn.

In zoln 55 systeem beschouwen we de 5NR op het kanaal en

de SNR aan de uitg8ng van de correlator. Figuur 7 illustreert

dit.

verstoord '
55 kanaal
w

corre
lator
_et 9a1n

Gp

Fig. 7: correlerende processor (correlator)

G is de veel besproken processing gain in een spread-spectrum
p

systeem. De processing gain van de correlator wordt als voIgt

gedefinieerd:

G 6 G ~ processing gain ~
p

SNR out in baseband B
SNR.. d b dIn ln sprea an-

width W
(5)

G kan positief zlJn als ongecorreleerde spreiding van het
o

signaalspectrum ten oozichte van jammer of fading plaatsvindt.

~itte thermische ruis en interferentieruis bepalen het ruis

spectrum en het totale ruisvermogen in de spread-bandbreedte W.

Stel zender i is gewenst en heeft vermogen S .•
1.
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Voor SNR. vinden we
In

SNR. =
In

S.
J.

(5)

waarbij N de enkelzijdige spectrale dichtheid van de witte
a

thermische ruis is,

~ de gespreide bandbreedte {'spread bandwidth'},

M het simultane aantal andere (mede-kanaal) ge-

bruikers in W door kanaal-'sharing',

8 de bandbreedte van een slot of kanaal,

N
J

de spectrale dichtheid in een slot ten gevo~ge

van een gebruiker.

Voor de SNR vinden we door correlatie, dus door te kijkenout
met de ontvanger in het juiste slot met bandbreedte B

SNR t =au

met E{N
J

} de verwachtingswaarde voor de interferentieruis in het

gewenste slot. We zullen deze "gemiddelde interferentieruis"

nu voor een aantal voorbeelden bekijken.

- 1. zuiver orthogonale codes: E{NJ~ = NJ = 0

G = SNR out
p

SNR.
In

= No·W + M.B.N J ,., M.NJ,., --
N • B N
00-

(8 )

uit je correlator zal ~ven go~d zijn als in het

;eval het verzo~~on Z~U zijn aver de ~~SN baseband met

en~eIzi~dige s~e~tr8Ie dichtheid ~ • 0e orocessing gain
o

~~steat ~~j2t ue vn~r ~e c~rrelat8r in sen bandbreedt~ W

~ijke~ terwijl d2arnA in ;ebr~ikersbandbreedte8. MerK or

~at ais ~e ui::e ther~~iche ruis (dichtheid) niet in de be-

9cr.CllJ'Jing ~,:(1r':!t 'T1e8;ef)'l~~n G., near Cl;1eindig gaat.

_ 2. in~211icG~te 3t80rjo,r: ~eelcpen v?n pen jammer met

+ "3.l\.~ =
(9 )
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Simpelweg staat hier dat uitmiddeling van de onregelmatig

heden door spectrum-so rei ding hier geen zin he eft.

-3. een stoorder met bandbreedte 8' en spectrale dichtheid N
J

•

Door de gewenste zender-ontvanger combinatie worden

alle slots in een oeriode van het hoppatroon precies

een keer gebruikt. Dan wordt E<NJ } = NJ = 8'."1.,W ..J

G
a

N • W += a

N .8 +a

1.B.NJ =

B.EiNJ~

= W
B' (10)

8
1

als No«W.NJ' dus als interferentie bepalend is in het

systeem.

In figuur 8 en figuur 9 is een moment opname getekend van een

FH-spread-spectrum kanaal voor geval 1. resp. 3.

~<----w ) ~----w----

Fig. 8: momentopname van een
FH/SS kanaal met zui
~ orthogonale codes

Fig. 9: momentopname van een r

FH/SS kansal met e~n si
multane stoorder

We zullen nu het algemeen CDMA systeem analyseren. Dit is een

uitbreiding van geval 1. en 3. waarbij er meerdere stoorders

zijn. De verwachting EfNJ~ is hierbij afhankelijk van de mate

van orthogonaliteit tussen de gebruikers. De code of hoppatroon

en het aantal gebruikers bepalen tenslotte E{NJ } en samen met

N de SNR t' bij gegeven W, 8 en S.o au
De processing gain ten gevolge van correlatie is in een multi-

~ systeem niet zo goed bruikbaar. Dit is wel goed bruikbaar

als slechts een jammer aanwezig is, zoals in geval 3. We zullen

in hoofdstuk Seen nieuw model ontwikkelen voor de systeemruis

in een FH/CDMA systeem, waarbij we ook de thermische ruis mee

nemen in de beschouwing. Voor het analoge FM-FH/CDMA systeem

gel dt

SNR . tou

C>o

f \~ (f)! 2. G . ( f) df=~~ 51

1nH(f)\2. Gn (f) +
-bo 0

G (f)]dfnx

'11 )
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waarbij H(f) de overdrachtskarakteristiek van het kanaal is,

G 'i", ,>;-,e::-:::-'31'? =icht~2ic' V2;-: '-,i.~te ruis,
no

G de ge~id~eld2 ~~e~~r21e jichtheid van de ruis door
nx

G ~ G (G • n, code) waarbiJ' n het simultaan aantal actievenx nx sJ}
gebruikers is, de mate van orthogonaliteit van de cQde mede

bepalend is, en G . de spectrale dichtheid is van de storende
sJ

gebruikers. Als G • :: G . dan geldt G :: lX.. G . met ol:: o«n, code)
sJ 51 n x Sl •

2.5 Analoge FM als spectrum spreading modulatietechniek

Om alles in het juiste kader te plaatsen nag dit. Een andere

techniek am kanaalonregelmatigheden uit te middelen kan wide

band FM (WBFM) zijn [7]. Er is hier echter meer aan de hand dan

aIleen spectrum spreiding, de reden waarom W8FM bijvoorbeeld

gebruikt wordt in het INTELSAT IV systeem. Een TV kanaal wordt

in 17 of 34 MHz bandbreedte verzonden voor een verbeterde SNR.
Een oorzaak hiervan is het beperkte satellietvermogen wat ver-

deeld moet worden tussen aIle gcti eve transponders. Er kOr'lt per
kanaal een groter vermogen beschikbaar dan bij communicatie in
een bandbreedte ter grootte van de equivalente basisband

(ongeveer 6 MHz).

Belangrijker is echter de vorm en ligginE van de signaallocus

voor een FM signaal. Gevolg hiervan is het bekende FM thres

hold effect. Kotel'nikov [48J heeft reeds in 1947 aangevoeld

dat dit es~p.n~iee' een vorm van analoge codering is. Voor WBrM

vinden we een kwadratische afhankelijkheid van bandbreedte

enSNR[41].

Daar er bij WBFM geen (quasi-)orthogonaliteit tussen de golf

vormen (waveforms) be5taat zal het in deze zeker geen code

division multiplex 5ignaalstructuur toelaten. Er is hier oak

geen sorake van een code am te spreken van COMA.

Vergrotin0 van de FP bandbreedte of ~eviatie zal dus enerzijds

een grotere SNR na demodulatie opleveren, terwijl dit - bij een

groat aantal gebruikers - in een code division random access
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environment (en niet de oartial band jammer) een grotere kans

op onderlinge storing of in~erferentie zal veroorzaken. Er

bestaat zodoende een antimale FM bandbreedte als functie van

het aantal oebruikers. Gok om redenen van imolementatie wordt
~ i ~

deze strategie hier niet verder beschouwd.
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3. DE VERI<EER3CAPACITEIT VAN EEN FH/CDMA SYSTEEM

3.1 Inleiding

We zullen nagaan hoe groot het totaal toegestane aantal

gebruikers is van een FH/CDMA systeem in vergelijking met

dit aantal in het conventionele FDMA systeem. Het zal blij

ken dat voor een systeem, waar elk station toegestaan moet

worden te zenden op elk gewenst tijdstip, maar waar elk

station slechts een fractie van de totale tijd zendt (low

duty cycle user), FH/CDMA meer efficient is in spectrumgebruik

d3n smalbandige FDMA. Hiertoe is voor FH/CDMA een zeer groot

aantal quasi-orthogonale signalen beschikbaar. Bij FDM

en aaneengrenzende kanalen zijn dit er slechts n = WIS. De sig

nalen zijn dan weI zuiver orthogonaal.

In een omgeving waar de gebruikers slechts ~~n toegewezen

frequentie gebruiken en een lage verkeersintensiteit hebuen

zullen veel van de toegekende kanalen ~emiddeld voor het

grootste gedeelte'van de tijd vrij zijn. Dit "kan eenvoudig

niet voorkomen worden omdat elk station op eJ.k gewenst ogen

~lik beschikking moet kunnen heGben over een kanaal.

Een breedbandig COMA s'/steem haeft het voordeel dat~

gebruikers gebruik kunnen maken van aIle kanalen en waardoor,

zoals we zullen zien, de verkeerscapaciteit per kanaal ~oe

neemt. aovendien is het signaal nu beter bestand tegen fadin

gen ten gevolge van bijvoorbeeld meerweguitbreiding bij (low

duty cycle) mobiele gebruikers. Voor s~ations met een hoge

duty-cycle zal smaluandige FDMA verkeerstechnisch met voor

deel gebruikt worden, omdat d00r guasi-orthogonaliteit van

de codes en het optreden van hits wat daarvan het gevolg is,

n kleiner zal zijn dan _V/B.

Het te onderzoeken FM-FH/CDMA'systeem kent geen wachtrij of

queue. Als de SNR in de uasisband na FM-demodulatie te laag

wordt kan met behulp van een AGC signaal een ulokkering worden

aangeuracht die verhindert dat het nieuwe station 'in de band'

uitkomt.

Er bestaat nu een zekere kans dat een oproep verloren gaat, er

wordt geen access verkregen. Deze kans hangt af van de hoe

veelheid a3ng~boden verkeer, het aantal ueschikbare kanalen
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(trunks naar analogie met telefooncentrales) en het aantal

uronnen.

Om de relatieve capaciteit van een FH/CDMA systeem ten opzichte

van de conventionele FDMA systemen te uepalen zullen we geuruik

maken van het concept dat ontwikkeld werd bij de analyse van

telefoonverkeer.

Een oelangrijke grootheid is nu de 'loss probability', dit is
de kans dat er geen vrij kanaal meer beschikbaar is bij een

eerste oproep van een gebruiker (zender, uron) en de oproep

verloren gaat. Deze grootheid kan voor een bepaalde tijd van de

dag in het jaar (bijvoorbeeld op het busy hour gedurende de

drukste dag van het jaar) vastgesteld worden.

De kans op verlies van een oproep kan oerekend worden met de

formule van Engset, op voorwaarde dat de bronnen onafhankelijk

zijn, een gelijke verkeersintensiteit heuben en de interval

arrival time en de houdtijd niet op een of andere manier vast

gelegd zijn en stationair zijn.

Als het aantal bronnen naar oneindig gaat en de totale 110e

veelheid verkeer constant gehouden wordt zal de Engset formule

naderen tot de Erlang No.1 formule, ook wel de Erlang B

formule genoemd [37-39J.

3.2 Voorbeeld van een capaciteitsvergelijking CDMA/FDMA

De toelaatbare hoeveelheid interferent~e en de kwaliteit van

de code (het hoppatroon in een FH systeem en, eventueel extra,

de kwaliteit van de interleaving code in een digitaal FH sy

steem) bepalen het aantal gelijktijdige gebruikers in een

FH/CDMA systeem. Naar analogie met hetgeen bekend uit de tele

foonanalyse nemen we aan dat er 50 kanalen*(trunks of uitgaan

de circuits) beschikbaar zijn in het FH/CDMA systeem met

W = 5 MHz en 8 = 10 kHz. De maximale toelaatbare hoeveelheid

*Voor een digitaal delta-gemoduleerd FH systeem wordt deze waarde

door Racal [42,43) als maximum gehanteerd voor een 'spread

bandwidth' W van 6,4 MHz. Het syst~em heeft 256 kanalen met een

bandbreedte van 25 kHz. De signalling rate is 16 kbit/sec.
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interferentie uepaald hier dus het aantal 'kanalen'. 8ij

FDM resulteert dit, bij aangr~nzende kanalen, in 500 uitgaande

circuits.

Bekijk twee graden van service met 1 en 7 procent 'probability

of loss', dus dat 1 op de 100 respectievelijk 7 op de 100

ee rste pogingen (t ijdens he t busy hou r) ve rlo ren gaat [38J.

oas Q1 42 Q3 04 as 46 07 as q9 as's 0.98 0.99 a996 4999 ~
.. t •• 0 ••• ~

_ L

totale verkeers
intensiteit ge
boden door alle
bronnen die ac
tief zijn samen 3D
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stagnatiekans

Fig. 10: verlieskans karakteristieken* berekend met de
Engset-formule (woolVErlang u resultaat) [37J

*"voo r kleine aange bOGen tot ale ve rkee rsin tensi tei t (a < 0,1 Erlang)
geven deze karakteristieken een uetere benadering dan de
Erlang B tabellen van CCITT.
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In de conventionele FDM benadering, met een zeker aantal g~

bruikers dat is toegestaan slechts ~~n kanaal te gebruiken, zou di

resulteren in een verkeersintensiteit van 500 x 0,01 respec

tievelijk 500 x 0,075, dit is 5 respectievelijk 37,5 Erlang,

uitgaande van de Erlang ~ formule [3~. 8ij georuik van

FHjCDMA met dezelfde W en 50 simultane gebruikers of 'kanalen'

komt hier een verkeersintensiteit van 37,90 respectievelijk

46,69 Erlang uit bij een kans van 1 respectievelijk 7 procent

op verlies van de oproep. Deze waarden komen uit CCITT tabellen

die voor grote n en a een uetere benadering geven. In figuur 10

wordt het voorbeeld grafisch verduidelijkt.

Het voorgestelde FHjCDMA systeem geeft een uelangrijke toename

van de communicatiecapaciteit omdat~ smalbandige konalen

beschikbaar zijn voor alle gebruikers, analoog aGn een multi

trunk telefoonsysteem. Dit is sterker naarmate een hogere

'grade of service' verlangd wordt.

We zullen nu in een voorbeeld de omgekeerde weg bewandelen.

Het aantal gebruikers wordt uerekend als het verkeersaan~od

van elke uron gegeven is.

Gegeven een FHjCDMA systeem met 50 gelijktijdig beschikbare

'kanalen' .waartoe x uronnen access-mogelijkheid hebben met elk
I

een verkeersaanbod van ~= 0,01 Erlang. Het aantal bronnen x

moet oepaald worden met een oproepverlieskans van 1 procent.

Volgens de Erlang taoel is voor n = 50 en w~= 0,01 het-totale

verkeer 46,69 Erlang. Er kunnen dus ruim 4600 gebruikers in

het systeem worden toegelaten. Hierbij ~s het aantal bronnen

dermate veel grater dan het aantal beschikbare 'kanalen' dat de

Erlang 5 formule een goede uenadering geeft.

In het voorgaande heuuen we er geen rekening mee gehouden dat

er slechts een eindig aantal ~ronnen zijn. Daar het aantal uron

nen altijd eindig is zal de oezetting van het systeem invloed

heuuen o~ de oproepintensiteit. Het aantal oproepen per seconde

zal afnemen naarmate de oezetting van het systeem stijgt. 8ij

gebruik van de Erlang u formule heuben we dus gerekend met een

ondergrens op het maximaal toelaatuare aantal gebruikers.
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4. lW PO AT R0 "~ EN V0 0 R F"( E r; 1.I ENe v HOP PIN G MUL TIP L E

ACCESS COMIYlLJ~'ICATIE

4.1 Inleiding

In hun invited oaoer (22] geven Sarwate en Pursley een

overzicht van de bekende en enkele nieuwe resultaten

voor Daren van m-seGuences en voor Daren verwante niet

maximale lengte binaire sequences. Jit gebeurt voornamelijk

met betrekking tot de over een Deriode tijduitgemiddelde

kruiscorrelatie en autocorrelatie-eigenschapoen. Uit het

correlatiegedrag van deze sequences kunnen we het aantal hits

niet voorspellen dat zou kunnen optreden tijdens de periode

van de sequence.

Voor het antwerp van multilevel seouences vaor frequency

hopping patonen verwlJzen Sarwate en Pursley o.a. naar hun

publicatie [23J welke een goed overzicht geeft van de problemen

bij asynchrone FH!SSMA code-antwerp. Ce huidige resultaten bij

het antwerp van FH patronen (FH codes, I"l-ary sequences) zijn

gebaseerd op rn-sequences en Reed-Solomon codes [53].

Voor een goed begrip van de codetheorie is het noozakelijk

kennis te hebben genomen van de groepentheorie (over eindige

velden) (24,45J . Apnendix 3, overgenomen uit (25] geeft een

korte behandeling van de groepentheorie. Over coderings-

theorie zijn veel goede boeken verschenen [26-28].

4.2 ~et antwerp van hoppatronen

8eschouw een ontvanger die gesynchroniseerd is op een be

paald zendersignaal in een asynchrcon FH!SSMA systeem. Hoe

deze acouisitie en synchronisatie verloopt komt in Appendix 7

aan de orde. Omdat de zendersignalen niet gesynchroniseerd

zijn (asynchroon MA systee~ ka~ het ongewenste signaal gedu

rende een gedeelte van de chiptijd aanwezig zijn. Ue hebben

hier aa" a] s~r8¥eT8erd ~ls een fr~ctionele hit. In de hier

volgende analyse wordt aangenomen dat hits, als zij optreden,

de gehele tijd van eenchio of hoo duren en dus totale hits

zijn. Hoewel in de algebra geen direct bewijs voorhanden



ligt corresoondeert dit met een 'wors~-case' analyse

[29, 23J.
Frer;uency hopning ~et snelheden grater dan de datarate of 2

~eer de mini~ale samolerate lost het prob~eem van hits

riet geheel 00 omdat verschillenae opeenvolge~de hits

kunnen voorkomen. Ten gevolge van hits zal in het analoge

FM-FH systeem gedurende chirtijden, veelvouden of fracties

daarvan, het signaal verstoord worden of wegvallen.

Veronderstel dat q frequentieslots, f 1 , f 2 , ••• , f
q

beschik

baar zijn en dat hoppatronen van periode N gewenst zijn.

X = (X o ' X1 ' ••• , XN_ 1 ) en Y = (Yo' Y1 ' ••• , f N_ 1 ) zijn

twee hoopatronen en X., Y.€(f1 , ••• , f ). Ais twee zender-
·11 q

signalen frequency hooped worden volgens deze patronen dan

wordt het aantal hits voor een relatieve tijdvertraging

gegeven door

N-1

Hxy ('2;') = 2-
i=O

h(X.,Y. ~) met O~~~N-1
1 1 + l,

( 12)

waar

h(X,Y) = {~
als X!Y

als X=Y

en waar de sam i+t mod N genomen wordt. H wordt dexy
Hamming correlatie genoemd tussen X en Y.

Laat nu hx(k), k = 1,2, ••• ,q het aantal integers j zijn,

O(j~N zodat Xj=fk • Het voIgt dan direct dat

N-1 q

N.'H(X,Y) = I Hxy(~) = ~ hx(k).hy(k) (13)

'r =0 k=1

waar H(X,Y) het gemiddelde aantal hits is tussen twee patro-

nen.

Als de sets disjunct ZlJn

Jit is echter onmogelijk,

quasi-orthogonaal: H(X,Y)

is het ideaal H (~) = 0 bereikt.xy
de patronen of codes zijn

= s ~ o.
Tenzij de patronen zorgvuldig ontworpen worden, kan voor

beoaalde relatieve tijdvertragingen (asynchrone mode) het

aantal hits over een periode van het patroon veel groter

dan s worden. We zullen nu eens gaan kijken hoe de gebruike

lijke hoppatronen ontworpen worden en wat de eigenschappen

Zijn.



4.3 Hopoatronen afgeleid van m-sequences

Veronderstel dat n=2 n _1 frequentieslots beschi~baar zijn

en dat ~=q. Een veel gebruikte methode is in Zoln geval

dp. frequentiesynthesizp.r te sturen met de inhoud van een

n bit maximale lengte lineaire feedback schuifregister.

0e terugkopoelingen worden benaald door een irreducibel

nolynoom.

Cp elk moment bevat het register n bits van de m-sequence

en elke n-tuple komt orecies een keer voor in de oeriode
nvan de sequence. Jus elk van de 2 -1 slots wordt een keer

gebruikt in het hoppatroon. Cmdat de langste run van enen

n bits lang is zal ce inhoud van het schuifregister achter

eenvolgens 011 ••• 11, 111 ••• 11 en 111 ••• 10 zijn, ongeacht

welke m-sequence generator gebruikt wordt. Voor een bepaalde

tijdverschuiving kan dit leiden tot 3 hits tussen twee ge

bruikers met verschillende m-sequence generatoren.

~aar de zaken kunnen nog slechter liggen. Met generators van

lengte 31 kunnen 5 hits optreden. Het kan echter ook zijn

dat er geen hits voorkomen.

Een ander aspect is het aantal sequences dat gegenereerd kan

worden. PIs W=5 MHz en 9=10 kHz zijn er 500 kanalen of slots.

~et low duty cycle gebruikers kunnen er tot bijvoor-

beeld weI 5nOO gebruikers worden toegelaten. Zie hiertoe ve~

der hoofdstuk 3.
Ais we ervan uitgaan dat elk van de 2 n_1 slots een keer gebruikt

wordt in een periode van het hoppatroon en we 511 kanalen ter

beschikking hebben geldt n=9 bits. Echter met 9 bits zijn

slechts n8 m-sequences mogelijk. Oit is duidelijk veel te

weinig. Ook het aantal Goldsequences [30] N+2=513 biedt hier

gee~ soelaas (er is overigens geen enkele algebraische grand

bekend waarop gezegd zou mogen worden dat Gold sequences,

geladen in een schuifregister, goede FH patronen zouden

opleveren).

~en veel grotere set van FH-patronen of -codes kan gebaseerd

worden 00 een subset van ~eed-Solomon codes. We komen hierop

teru~ in de volgende paragraaf.

~e kunnen ons nu voorstellen een n-traos m-sequence gene

rator W8arvan we slechts k<n traooen gebrui~en. Zoln k-tuple
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beoaalt dan de freouentie, de k bits het hoopatroon. Jit is

onderzocht in (31].
~e ~roblemen die hjer ontreden zullen we in het kart noemen.

Stel het n-tunle 111 ••• 111 of 000 .•. 001 in het schuifregister.

Je innut naar de freauentie synthesizer blijft dan z~ voor

n-k opeenvolgende hops. Uit oogount van het gemiddeld

Olantal hits "H(X, Y) ~ 2 n- k [23] veroient het de voorkeur

k::n te rnaken.

4.4 Hoooatronen gebaseerd op Reed-Solomon codes

Het probleem van het genereren van goede frequentie hoppatronen

is vergelijkbaar met het probleem Q-ary codes te genereren met

grate Hamming distance [29J ofwel met een kleine Hamming

correlatie zoals blijkt uit paragraaf 4.2. Dit idee suggereert

te kijken naar Q-ary codes met grate Hamming distance zoals

Reed-Solomon codes [49-5~, een speciale klasse van Q-ary BCH

co des 03,32].
Hoppatronen in een onderling gesynchroniseerde omgeving kunnen

worden ontworpen met een maximaal aantal hits k, waarbij k zelfs

o kan worden [5~. In een, door tijdonzekerheden, asynchrone om

geving wordt deze gesynchroniseerde orthogonaliteit verstoord.

Als f een RS gebaseerd hoppatroon is dan houdt de totale set

van op aIle RS oodewoorden gebaseerde patronen oak aIle

cyclisch in de tijd verschoven versies van! in, daarnaast oak

aIle cyclische frequentie verschuivingen van !. In een asynchrone

mode kunnen dan weI tot Q-1 overlappingen voorkomen: de reden

waarom de totale set een slechte keuze is. Voor de asynchrone

mode (~et cyclische tijd en freouentie verschuivingen) kan een

subset van deze codewoorden genomen worden waarvoor het aantal

overlappingen maximaal k is.

Mersereau en S9a',' (?9] belJi.izen fiat er bij keuzen van een subset

van deze codewoorden ten hoogste k overlappingen tussen elk

naar van ho~o8tronen voor aIle cyclische tijd- en frequentie

verschuivingen voorkomen. ~ovendien wordt elke chipfrequentie

voor k::3 niet meer dan 7 keer gebruikt. De constructie is dan

als voIgt:
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,.. metu

1 ~ 1 1-
~ oc 2 0(3 o(rt- ' =1,..

u =

• !< 2k 3\< 'k(q-1) 1
d- "" ex. ot '=

(1 5)

waar ~ een orimitief elemRnt is in het veld GF(Q) en Q een

priemgetal, dit conform A~oendix 3. Volgens [29J moet!l hierbij

de vorm hebben van

met X,y~tO,1, ...• ,Q-1). (16)

E d k-1 h· h 0r zijn an Q patronen met ce besc reven elgensc appen. e

oatronen zijr. geschikt voor frequentie-diversity en in hoge mate

bestand tegen CW-interferentie.

4.5 Voorbeelden voor generatie van hoopatronen

~e genereren eer. code in GF(2 9 ) bestaande uit 511 mogelijke

'slots' (000 ••• 000 komt niet voor). Een irreducibel poly-

noo~ is p(X) = X
g

+ X4
+ 1. We kunnen aIle andere irreducibele

polynomen tim graad 3't~v1nden in Peterson [26J. Zozljn er VOO!

graad 9 (2x29=) 48 irreducibele polynomeh met 511 tup~es-

(inclusief dus de spiegelpolynomen).:Oe constructie, die soft

ware-~atig uitgevoerd kan worden, is dan als in figuur 11 voor het
bovengenoemde irreducibele polynoom:

FH-syntheslzer

Fig. 11: voorbeeld van een m-sequence generator
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'.Je genereren eel'" code j" GF(699) volgens [29J. Q:::499 is een

oriemgetal, het kleinste positieve primitieve element is 7,

zie daartoe bijvo:Jrbeeld [331. Er zijn £:99
3- 1 dus ong"eveer

250.000 ~atonen met onderlir.g maximaal k=3 hits en 499 met

onderling maximaal k=2 hits, ruimschoots voldoende oak voar

'very low duty cycle' mobiele gebruikers.

~et een eenvoudig algorithme kunnen de patronen volgens para

graaf 4.4 op een decimale computer gegenereerd worden. De

oatronen zouden op papertape gezet kunnen worden om vervolgens

in een EPRO~ te worden ingelezen. Een microcomputer kan dan

bij operationeel bedrijf van een station het hoppatroon uit

dit geheugen lezen (met de mogelijkheid tot rate-feedback met

standaard componenten in de synthesizer).

De snelheid van een microcomouter zal niet toelaten deze

patronen zelf te genereren (het algorithme wordt vr1j com

nlex) tijdens operationeel bedrijf. WeI Zou dit bij in

schakeling kunnen gebeuren waarbij het patroon dan in RAM
geheugen wordt weggeschreven. Hierdoor zou de overall

flexibil~teit vergroot kunnen worden.

4.6 Simulat1e van de verstaringsduur in een FH/CDMA netwerk met
patronen gebaseerd aD RS codewoorden; random patronen

Het genereren van hoopatronen met een decimale computer geeft

de mogelijkheid voor willekeurige (random) tijd- en freque~.tie

verschuivingen het optreden van fractionele hits te berekenen.

~ierdoor ontstaat de ~ogelijkheid een compleet FH/CDMA systeem

te simuleren. Voor analoge F~-FH systemen kunnen vele fractio

rele hits ~isschien aanleiding geven tot een slechtere SNR dan

t8tale hits, ~ie in totaal het ;euenste signaal voor even zo

lar;::;E' dUI!::' verstCJrel"'. "!Ji": zal het onderwerp van h.aofcstuk 5 zijn.
- . '(,3-1) '.I!i.t :ie to+a1e set va.n ho"'oatronen <199 , gegenereerd In

r;F(!'99;* [201 ""'at o"ncerlin; rr.axi"1aal ~ hits per reriode van het

*~et hopoa~roon geeft ~99 mogelijke frequentieslots, met een FM
bandbreedte van 10 kHz en een extra controle kanaal in totaal
dus ongeveer 5 MHz transponderbandbreedte incl. bep. Dopplershi ft.
Het hoo~atroo" is cyclisch gesloten met oeriode 498.
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patroon is een willekeurige (random) keuze gemaakt. Aan de

patronen wordt ter simulatie van een 'real environment' een

random cyclische tijdverschuiving meegegeven. Uit deze set

wordt dan bepaald waar de hits optreden en hoelang z~j duren,

waardevolle informatie voor hoafdstuk 5. We besluiten deze

paragraaf met figuur 12 waarin de oercentuele duur van de

verstoring als functie van het simultaan actieve gebruikers

wordt gegeven.

12 r
1.1

10

9

8

7

6

5

4

1

o

percentage van de tijd dat
het signaal door een of
meerdere andere zenders
verstoord wordt

Fig. 12: de verstoringsduur van een bepaaldev~rbinding

voor patronen, gegenereer-d in GF(499), met k=3
als functie van het simultaan aantal gebruikers n

- n is het totaal aantal gebruikers in de 'spread-bandwidth'

dus gelijk met het aantal stoorders plus 1 (de gestoorde ver

binding).

- de getrokken geinterpoleerde lijn geeft aan waar het ge

mid~~lde van de verstoringsduur zich bevindt (bepaald uit

vele sets van hoppatronen); • geeft een gemiddelde, x geeft

het resultaat voor een set.

het gearceerde gebied geeft het 3~-gebied waarin voor 99,9%

de duur van de verstoring zal vallen bij een willekeurige

set van hoppatronen eeLS)
voor zeer grate n (n>100) gaat door dubbele overlappingen
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de qetrokk~n 1ijn afuijken va~ een reshte. Voor kleine n

t1i5kt uit simulatie dat de verlJachtinQ dat de gewenste

verbinrlin~ door ~ee~ ~Bn ~~n zender te]e1ijkertijd gestoord

_1~,.,rrit 7.8Pi klpj!'"1. I ~d8rR Rxtra zendet qeeft een ex..t;.~ra ver_~to

ri~g waarvar ~p ver~achtinssduur ~ie ~an "n zender is

. (ongeveer 0.2 % ~1/499, zie f1guur 12.).

- -_.'-- .-,..... - - -- - - - --
De onderlinge storing tussen elk willekeurig paar gebruikers

zal minimaal zijn als de patronen een disjuncte kansverdelings

functie over de 'spread bandwidth' W hebben. In een asynchrone

omgeving, waar de verschillende gebruikers niets van elkaar wetan

(wie er actief is, met welk patroon en met welke relatieve tijd

vertraging) is deze disjuncta verdeling niet mogelijk voor n>W/B.
De eis tot uniforma verdeling van de patronen komt systeeminharent
voort uit het feit dat~ gebruikers gebruik moe ten kunnen maken

van~ kanalen voor een maximale verkeerscapaciteit van het sy

steem (H3). Bovendien is dan het middelende effect van spectrum
spreading modulatie maximaal. De op RS codewoorden gebaseerde pa
tronen garanderen een (ongeveer) uniforme verdeling over W. Enkele

frequentieslots komen in elke cyclus van de patronen uit het voor

beeld 2 keer voor.
Stel v is de gebeurtenis dat een bepaalde verbinding (die wij be

studeren) wordt gestoord. Dan volgt voor aangrenzende kanalen:

E(vlasynchroon netwerk, 1 andere simultane gebruiker, rel.

t i j dve r t ra gin9 :or) = j5"[V'~a~s-y~n~c"'h~r~o~o~n~~n~e"":"'t~w~e~r'Tk:-,---:;l~s~i;-m~.-g-e~b~r~u"l"'i'rk-e-r"T') i"t=

WflJ
~ P(gewenste te bestuderen verbinding in slot 1) •
i=l

P(storende verbinding in slot i) = ~.__1_.__1_ = B (17)
B W/B W/B W

voor uni form ve rdeelde ra.ndom*"pat roontoewij zing.

Met 499 kanaL::n geldt E(v'.,.,.)::1;'499~O,2%.als ~~n storende ge
bruikers simultaan in het netwerk aanwezig is.

Met n storende netwerkgebruikers wordt dit:

*Random nummer generators met uniforme distributie maken meestal

ook gebruik van de machten van primitieve elementen uit een veld
conform Appendix 3 en ~onform de beschreven dode-constructie.
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E(vl., n andere netwerk geuruikers, .) =

~ P(gewenste verb. in slot i).P(storende verb. 1 in slot i V
i

storende verb. 2 in slC):t i V •••..• V storende verb. n in

1 .) WBs ot J. = - • - •
tj W

P( • V. V ••••• V • )
..

= P(.V.V ••••. V.) ( 1.8

met P(storende verb. j in slot i) = S/W door uniforme

verdeling van de patronen.
Op de computer werd (18) berel~end voor n=O.l •••••• 50.

11 percentage van de tijd dat het gemiddelde voor ~atronen
signaal door een of meerdere , afgeleid van RS codes ~=---=-
andere zenders wordt verstooro -=-_~ __- =-

~
verwachting voor ran-

- dom uniform verdeelde
5 ._ ~ patronenI ~~ n.25: 4,72 - 4,70

L~~'-' n-51: 9,80 - 9,54

o 1 5 10 15 2J 25 30 35 40 45 50

n
)

Fig. 13: de verwachte verstoringsduur voor de optimale patro
nenset vergeleken met het simulatieresultaat in fig. 12

Stel de kans dat een verbinding in slot i best~at gelijk aan
p = P(Ai ). Voor de bere~ening van (1~) vinden we dan voor de
verwachte verstoringsduur voor de (optimale) random (statistisch
onafhankelijk: P(A.( A.)=P(A.» uniform verdeelde (P(A.)=P(A.)=

J. J ~:1 J. J
p=B/W) patronen:

De resultaten zijn voor B/W=1/499 uitgezet in figuur 13. Het blijk

dat de op RS codewoorden gabaseerde patronen ongeveer optimaal

zoniet optimaal zijn [29J voor het omschreven asynchrone netwerk.

4.7 Overwegingen voor systeemoptimalisatie

De benodigde multilevel codes voor FH/CDMA systemen kunnen
gegenereerd worden in een eindiS veld GF(Q). gebaseerd op
een subset van Reed-Solomon codewoorden. Deze codewoorden.
of hoppatronen of patronen. zijn bijna optimaal voor een
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2,sinchrone C'''1J8'jir'J ~E"': r3n0Q~ "':.ijd- en freruen .... ie IJers::hui-

vir,;:; P. r.. ~' etc p ? 8 '.';J 0 rt~ 8. Eo r d P." ~ s h P. t n i e t rn () gel i j k z u i ve r

orth~~onalp. ~2~ron~n tp ~2ken: sevols is he~ cntreden van

hits tusssn sinultaRn actieve Qebruikers en daarmee brengt

~it een belRngrijke beoerking mee van de verkeerscap~cit~it

( H3) •

Ooor ~icrlel van 'clcseo-loo~' besturing in de zender en de

ontvan~er kan sen wezenlijke verbetering van de systee~-eigen

s c hap pen u a r den 'J"! r I.< reg 8n (52J. g i j c los e d-10 0 ~ be stu r i n 9

moeten zencEr en ontvanger 00 het moment van ornschakelen

(haooen) I.<ijl.<8n of ~et volgen~e t~ gebruiken slot inter

ferenti8vrij is. Het volgende slot is hier het logisch

volsende slot in het patroon.

'\1'0 het ni.8uLI te gebruiken slot niet interferentie vrij is

zou de verbinding in een loSisch volgend slot -volgens het

ratroon- ~enomen kunnen worden. De snelheid waarmee dit ge

beurt bepaal t de uiteindelijke performance van het systeem.

Tn de tijd det een verbindins in een slot bestaat zou een aan

tal andere synthesizers zich kunnen instellen' op de logisch

volgende sloten in het patroon. Een eenvoudig threshold device

kan dienst doen als interTerentiedetector.

Uit onze simulatie lijkt een zeer sterke toename van de

capaciteit mogelijk bij reeds "n extra synthesizer, dus 2

synthesizers die zich telkens instellen op de twee logisch

vnlgence sloten. Met "n extra synthesizer en n=25 respectieve
lijk n=50 wordt de verstoringsduur voor ,'n steekproef 0,38

resnectievelijk 0,40 orocent. ~et 2 'xt~a synthesizers en

n=180 is de verstoringsduur uit e'n steekproef slechts 0,22

~rocent. ~eze resultaten steken drastisch af tegen tegen de re

sultaten die in figuur 12 zijn uitgezet.
V~or lokale ~obiele radio kan wat extra comolexiteit tot een

zeer goed (denl.< aan onderdrukking van multipath door SS

modulatie) random access communicatiesysteem leiden.

~8~r de tijdvertragin: in sat?llietverbindingen T~ (typisch

ongeveer 270 msec) zal een complicatie optreden die onop-
los ~ d :) ~ .; s. :-; P 5 C h0 L: '.J -.J cO? r toe fig U LI r ,"',



- 4.11 -

Tcyclus (~1 sec voor patronen uit voorbeeld)

J'" I )4971
}ze~der --11414971215 212~--------------121.51r ? 1-----

~ 212? uplink

Z7ndende sta- --14971212 1- - --- -- - - - - - - - --L~ / 345 1---- '
non j ~ ~l2i2

I \ t1 i:t I 'Isensing sta- ..!.__ ----f-[-497 21213451-/-1----:---1--- _sensing in
tions vertan- :. ~ downlink
ding j I! 'I -> ' T,'.'

J ~ Td(::.<7; I1IJ~C) ch~p

1/. LTd-Tchip) I
((rJ<:lt'drME ) h,f ontvanger en zender in veroinding j bemerken

(Jilt C/ 1s t). (,1(/- Ti'ltip c::: tJ. < T{j) k.~ ..~f ~97: ."{'HI
,.J.b!c t ..en f/d~n d,! k<1l'liX>/ '11 hI/II v~"b'ltdlit? Wilt'"

Fig. 14: 'real time' hoppatronen voor verbindingen i en j
via een satelliet

In ae verbinding j tasten de betreffende zender en ontvanger af
of in ~8t ~ijdsinterva1 (Td-Tchi~) tot T d sec later het

slot ~97 in dit voorbee1d wordt verstoord. Indien dit het

geva1 is wordt de vo1gende keer het betreffende slot 497 in

het cyc1isch £es1oten hoppatroon overges1agen en wordt

direct near slot 212 gesprongen. Ooch het onoverkome1ijke

prob1eem is dat zender i die gedurende een periode van het

horpatroon ook diverse malen gestoord werd, nu in een heel
"ander slot rlan 497 kan zitten, bepaald door aIle 0e dat

moment actieve gebruikers,.Met het voorbeeld uit de vorige

paragraaf (GF(499), k=3) zijn er ongeveer 250.000 mogelijkeJ

Aan het testen van een slot, of dit weI of niet bezet is,

zullen we in het vervolg refereren met 'carrier sensing'.

In paragraaf 6.3.2 bespreken we een systeem waarbij de kanalen

worden toegewezen volgens de random codes (na bemerking van

een bezet kanaal door aftasting ('sensing'» waarbij de hop

snelheid naar nul gaat.
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5. RUI3 IN EEN FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM SYSTEEM

MET ANALOGE FM

5.1 Beschrijving van €en simulatieopstellLngi definitie TTNR

Het doel van de simulatie is de eigenschappen van een asyn

chroon FH random access netwerk beter te leren kennen. Daartoe
is een simulatieopstelling gebouwd waarmee

1. de equivalente basisbandruis ten gevolge van de hitinter

ferentie kan worden gemeten,

2. de equivalente basisbandruis ten gevolge van het hoppen kan

worden ;;emeten,

3. en wat eigenlijk het meeqt belangrijk is, ean subjectieve

beluistering van een 'real' FM-FH/CDMA verbinding mogelijk

wordt.

Zoals reeds in de inleiding werd beschreven wordt deze simulatie

uitgevoerd voor een analoge FM signaalstructuur van de indivi

duele stations.

Het ruisvermogen is een relatieve maat voar de verstoringen

die 0e het RF kanaal worden geintroduceerd. Als absolute groot

heid definieren we nu de Test Tone to Noise Ratio (TTNR) als:

A Test Tone vermogen uij een niet gestoorde v~rbinding

TTNR ::
Ruisvermogen in ten gestoorde verbinding zonder

Test Tone (19)

w~aroij beide grootheden gemeten z~Jn na FM-demodulatie· in de

audio (basis) b3nd. In de volg~nde paragrafen is de equivalente

basisbandruis en het Test Tone vermogen in ~~n figuur in 10

garitmische maat (dGr) uitgezet. Hieruit volgt de TTNR volgens
(19) door aftrek en van de karakteristieken:

TTNR (d~) = TT level (dur) - Noise level (dBr) ( 20)
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De TTNR is in een aparte figuur uitgezet. Test Tone en Noise

level werden gemeten met een RMS-voltmeter. Een relatieve maat

voor het vermogen volgt door kwadratering of, in du, door

~O.10910 x te nemen. Daar zij afhankelijk zijn van een bepaalde
willekeurige instelling van de ontvanger (audio-)versterking

zijn dit relatieve grootheden (dor). De 10.10g10 x geeft de ruis

spanning in d8V zodat 1 d8rJV1/2 dt3V.

Verder is in figuur 24 de TTNR op de FM-drempel aangegeven

onder witte Gaussische ruiscondities aan de ontvanger-ingang.

Zij is karakteristiek door en voor het gebruik van analoge
frequentie-modulatie. Zij is het resultaat van de metingen

beschreven in Appendix 6.

Als we de diverse systeemparameters beschouwen moet het probleem

vervolgens worden opgesplitst in twee gevallen:
1. de interferentieruis ten gevolge van alle andere gebruikers

is van gelijk vermogen. We krijgen dit geval bijvoorbeeld

bij repeater communicatie via een (geostationaire) satelliet

op grote afstand van de aarde en gelijke zendvermogens

van de grondstations.

2 0 de interferentie ten gevolge van de andere gebruikers is

niet constant door de verschillende afstanden tot de ont

vanger. Bij (mobiele) communicatie tussen lokale stations

kunnen we een gemiddelde interferentie voor de beschquwde

ontvanger invoeren waarbij we het lokale vlak in cellen

verdelen. Dit komt ter sprake in [34,52J. Dit wordt hier

niet nader oeschouwd.

Er is geen vermogensregeling van de storende zender, dit corres
pondeert met bovenstaande onder punt 1. De storende zender

stOJrt met een onJsmoduleerde carrier. Tijdens subjectieve be

luistering kan de st00rder met een spraaksignaal gemoduleerd

worden. Figuur 15 toont het blokschema van de simulatieopstel
ling.

Correlatie als zodanig is tijdens de computersimulatie van de

random access environment jebeurd: er wordt ~epaald wanneer en

voor hoelang verstoringcn (hits) optreden in een veruinding met

een bepaald hoppatroon, maar er wordt in de simulatieopstelling
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HOPRUIS
generator

MARC

demode

spectrum
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wave
analyzer

RMS
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metlngen

HITRUI S ,........;....-----fj------I.n.. sys t eem-
generator ~----------ff-----, hopfreq. generator
n. code /in/uit

.L hi t ruisgenerator

Fig. 15: blokschematische voorstelling van de simu
latieopstelling

niet gehopt. Het verstoringspatroon wordt in dit ~ne vaste

kanaal geintroduceerd. Dit gebeurt door ~~n storende zender.
Deze ~ne storende zender wordt nu dus ingeschakeld op die

tijdstippen waarop de bestu~eerde verbinding door een wille
keurige storende zender (of meerdere) in de 'real random

access environment' 'wordt gestoord.
Storing van ean zender heeft het gevolg dat het interferentieruis

vermogen in de AF-band ter grootte van het TT vermogen wordt.
Bij storing door meerdere zenders verandert dit niet zodat
simulatie kan geschieden met slechts ~~n storende zender.

In de RF-band en na correlatie gaat dit uiteraard nog niet Ope
In Appendix 4 wordt de praktische uitvoering van de simu

latieschakeling nader beschreven.

Ongeveer d~ helft van het aantal verstoringen wordt geintro

duceerd door het springen van de gewenste en te bestuderen
verbinding naar een ander, reeds uezet kanaal. Op dit zelfde
moment zal ook een 'click' hoorbaar zijn door de random fase

sprong van de draaggolf (par. 5.5) • Door deze gelijktijdige
dUu0ele verstoringen zou het effect van de ruis minuer kunnen

zijn dan de sommatie van de twee apart. Doordat hitruis en

hopruis simulator niet gesyn c:, ronisee rd zij n is de gecombinee rde
simulatie worst-case ..
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5.2 8estaande theoretische uenaderingen voor interferentie
ruis in een spread spectrum systeem

In een volledig belast FH/CDMA systeem kan de interferentie

ruis ten gevolge van andere geuruikers bepalend zijn voor de

SNR aan de uitgang van de ontvanger. De signaal-stoorsignaal
verhouding SIR is dan klein. Dit is het gevolg van de niet-

o rt hogonali tei t van de gebruikit e .codes. Er is relatie f weinig

bijdrage van de thermische ruis. Het is dan redelijk aIleen
de SIR t te ueschouwen als maat voor de SNR aan de ontvanger-

ou - ,l - Juitgang. Dixon l7J en Utlaut La geuruiken hiervoor de volgen-
de formulering

M + L = Gp - SIRout (21)

waar M de toelaatuare interferentie (de interferentiemarge)
is in de gespreide bandureedte ('spread bandwidth'), L het

extra verlies ten gevolge van implementatie van het 55 systeem

en Gp.de processing gain door correlatie.
Dour quasi-orthogonaliteit van de geuruikte codes in een

FH/8DMA systeem krijgen we overlappingen van frequentieslots.

In het slechtste geval zal de storing van groot vermogen in
elk slot aanwezig zijn. Een voorbeeld is het 'meelopen" van een

(gecorreleerde) jammer. Gp is dan ten opzichte van deze jammer

o. Interferentie Mi bepaalt de SNRout •
Als andere uiterste analyseren we een FDMA systeem. FDMA kunnen

we daartoe zien als een vorm van FH/CD~A waarbij de verschillen
de codegeneratoren stilstaan en een volledig orthogonale set
van frequentieslots aanwijzen. Er is geen overlapping tussen

de verschi~lende signalen in het systeem. De SIR zal oneindigout
grout zijn. De processing gain Gp zal oneindig groot zijn door

de zuivere correlatie, i.e. correlatie met aIleen het ~ewenste

signaal. De interferentie M in W ulijft eindig. (2~) is nu een

triviale vergelijking. ~itte thermische ruis ~epaalt de SNR aan
de uitgang.

Naarmate de orthogonaliteit tussen de patronen ueter benaderd

wordt in een goed gedimensioneerd systeem)zal zeker de ther

mische ruis een mede bepalende factor zijn voor de SNR [5'J.
De formulering (21) zal dan gesn soelaas uieden YOur een ver
dere theoretische analyse. We zullen daarom een nieuw model
opstellen waarvoor 2(1~) de basis legt.
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5.3 De invloed van multi-user interferentieruis op de

TTNR; theoretische benadering voor de hitruis

Quasi-orthogonaliteit van de codes of hoppatronen veroor

zaakt onderling hits tussen de gebruikers. Er komen over
lappingen voor in het frequentiespectrum van de verschillende

verbindingen. Bij spreiding door menging met de synthesi~er

output in de zender ('rando~ spectrum verschuiviD9) wijzen de
diverse hoppatronen de frequentieslots of kanalen voor de

individuele actieve gebruikers aan: zender i krijgt bijvoor

beeld slot i toegewezen met Ps(f-f i ) volgens figuur 16.
Met dit slot correleert nu ook de ontvanger i voor zender i.

Fig. 16: gestyleerde doorlaatkarakteristiek
van een frequentieslot of kanaal

De karakteristiek is gestyleerd ter vereenvoudiging van-de

uerekeningen. De aangrenzende kanalen heuben een breedte S

en overlappen elkaar niet.

De interferentieruis in veroinding i is tijddiscreet van aard.
Voor de gemiddelde interferentieruis in ontvanger i ten" gevolge

van de andere actieve geuruikers j in de verbinding i na cor

relatie geldt (stationair ergodisch proces) dat het tijdgemiddel(

gelij k is aan het ensemble gemiddelde, zodat conform 2(11 )":
cPr 2 pe riode 1
- j Gnx ( f) df =~ IPs ( f-f i)f .GSj (f) in correlatordf

-0., J (22.)

waarbij Gnx(f)

G . ( f)
SJ

de ruisdichtheid in kanaal i is van de on
gewenste zenders j,

de banddoorlaatkarakteristiek van de corre

lerende ontvanger i en

het spectrale vermogen aan de ingang van de
correlotor in de 'spread bandwidth' van on-
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gewenste zender(s) j. Door de quasi-orthogo

naliteit en daarmee ongecorreleerdheid van de

signalen van de storende zenders j mogen zij

worden opgeteld als in (22).

De cyclus van de hoppatronen heeft een periode T. De golfvormen

van de zenders j kunnen elk onderling rij ten opzichte van het

gewenste zendersignaal i verschoven zij n met O~ ~ij <: T.

(22) wordt dan afhankelijk van tt' .. zodat onOer voorwaarde dat
1.J

T>.>1/ f c geldt:

JGnx(f)df =--
N-1

d f •1 20 h ( X Y ) 1N 1.·'i~·corr i= +'~ij ~
(23)

waar Ps (f-f i )=1 gedefinieerd als in figuur 16, h, Xi' Y i en N

gedefinieerd als in paragraaf 4.2.

Definieer nu de kruis-Hamming-correlatie functie als:

(24)

We kunnen (23) nu herschrijven als:

(25)= Pj • L RH (1"i . ) met O~ ~i . < T
j XY J J

oo} G
nx

( f) df
-0.0

en P. het vermogen wat iedere storende medegebruiker j heeft.
voorJde verwachtingswaarde van de interferentieruis na correla

tie kunnen we nu nog middelen over '7: .. zodat met 4(13)
1.J

voIgt:

___-------- reI. tijdvertragingen re..
-{Gn(f)df 1.J

_1>./ x
T

2" 1;. f. T f'r-
J . l. ij =0

=

(26 )

met H(X,y) F 0 voor hoppatronen in een asynchroon netwerk

volgens hoofdstuk 4.

Voor de SNR aan de correlatoruitgang geldt dan volgens 2(1L)
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bij statistische onafhankelijkheid van witte ruis en inter

f e re ntie ru is:

SNRuit correlator =

=

P. + P. f .w1tte 1nter erent1e
ruis ruis

met O~ "'t'ij ~ T

=

(27)

PN + 2:. RH Cr.·· )
j XV - 1J

waar Pi het vermogen van'het gewenste zendersignaal is,

Pn = No.S het witte ruisvermogen en

Pj het vermogen van iedere storende zender j.

5.3.2 De hitruis na correlatie en demodulatie---------------------------------------

In paragraaf 5.1 heboen we gezien dat een verstoring in het

RF spectrum aanleiding geeft tot een interferentieruisver

mogen in de audio (basis) band ter grootte van het Test Tone
vermogen, zodat analoog aan (27) geldt:

5NR . t d d 1 = P...;.T...;.T , ,0' 1: ..<T
U1 emo u ator 1J

• PI.
J

(28)

uit dem.

S5 'spread 'basebandwidth' audio (basis-)

v~andw\id:h' .[ corre- B demodu- band
7' ,-,_l_a_t_o_r_ f-----:-\--'J).------I_l_a_t_o_r__f \~

SNRSS .Gp =SNRuit corr..1 ::SNR

Fig. 17: schematische opzet van de analoge FM-FH
ontvange r

met PTT het Test Tone vermogen in de basisband na demodulatie

volgens figuur 17,
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PI. het vermogen in de interferentieruis na demodulatie en
PNJ het vermogen in de witte ruis na demodulatie.

Bij simulatie was het vermogen in de witte ruis ('system

background noise') veel kleiner dan het gemiddelde inter

ferentieruisvermogen. Zij mag daarom worden verwaarloosd.

Uiteraard zal het interferentieruisvermogen afhangen van de
kwaliteit (mate van orthogonaliteit) van de hoppatronen. We

laten nu ook de hoppatroon-afhankelijkheid weg met de vermel

ding dat zij gegenereerd werden in GF(499) volgens [29J. We
verwijzen hiertoe ook naar hoofdstuk 4.
De patronen voor de storende zenders werden ,Jillekeurig uit de

totale set gekozen. Voor simulatie werd hier oovendien een

willekeurige relatieve tijdverschuiving ~ij aan meegegeven.
Sommige patronen van zenders j zullen een wat slechtere kruis

Hamming-correlatie hebben dan gemiddeld, voor andere zal zij

iets beter zijn. Hierdoor ligt het in de verwachting dat de
uitgevoerde simulatie een maat is voor de gemiddelde inter-

ferentieruis volgens (26). De verstoringsduur per periode bleek
voor alle n goed aan het gemiddelde te voldoen. (28) wordt dan:

P A
SNRuit dem. = TT = TTNR (29)

t'ij
L RH (-'l"..) • PI.

j XY ~J J

We hebben aangenomen dat het vermogen van alle zenders in het

netwerk gelijk was zodat Pj = Pi' Vj • Na demodulatie geldt bij

storing met Pj = Pi dat P
lj

= PTT zoda~ de processin; gain van

de demodulator in dit geval gelijk 1 is en er geldt (figuur 17):

SNRuit dem. = SNR .
u~t corr. ( 30)

In het algemeen zal het interferentieruisvermogen na demodulatie

gelijk aan het Test Tone vermogen zijn, ook als Pj'»Pi zodat
(30) dan niet meer geldt.

Wel blijft (29) gelden met PTT = PI zodat:
j

1
SN Ruit de m• = -;;:::====~;;-:-

~ "'i .
~ RH C't".. ) J
j XY ~J

=
1

L ~ . H(X,Y)
j

(31)
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Uit 4(17) volgt dat de verwachte verstoringsduur tussen

2 patronen gelijk is aan 8/W. Simulatie in paragraaf 4.6

bevestigde dat de voor deze simulatie gebruikte RS-gebaseerde

patronen hieraan qua verstoringsduur goed voldoen. Het ver

wachte (gemiddelde) aantal hits H(X,y) is dan N.B/W per periode

van het patroon,zodat:

SNRuit
1 1

dem. = =

~
1 . N B L: B
N • 0 W wj j

Met de gegevens van de simulatie (B/W ~0,2 %, zie paragraaf 4.6)

volgt dan voor n=100 (j =1, ••• ,99) SNRuit dem. = 7,0 dB

en voor n=15 (j =1, ••• ,14) SNRuit dem. = 15,5 dB.

5.4 Meetresultaten voor de hitruis

Uiteraard zal de TTNR een functie van het aantal n-l (storende)

zenders j zijn. In figuur 18 is het interferentieruisvermogen

uitgezet als functie van de hoprate voor verschillende wadrden

van n. Tevens is het Test Tone niveau aangegeven. Figuur 19

geeft de TTNR als functie van de hoprate met n als parameter.

We zouden verwachten dat het gemiddelde storingsvermogen con

stant is en onafhankelijk van de hoprate of hopfrequentie. Toch

is dit niet ZOe

S,Ject raal analyse leerde dat voor een hogere hopf requentie de

spectrale ruisdichtheid na demodulatie in de audioband over

het gehele frequentiebereik toeneemt. Figuur 20 laat dit zien

voor n=100 willekeurig gekozen georuikers (uit de totale set).

Overlappingen van meer dan ~~n ongewenste zender tegelijkertijd

hebben tot gevolg dat de percentuele verstoringsduur relatief

minder snel toeneemt dan lineair met n (zie paragr3af 4.6).

aij interferentie van L of meer ongewenste zenders tegelijkertijd

blijft het interferentieruisvermogen in de audioband gelijk
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- 5.12 -

(dBV) 0

-50

-100

0 .. 1000

-1500 hops.sec
50 hops.sec-1

2000 f(Hz)

Fig. 20: ruisspectra in de audio(basis-)band voor
2 hoprates (N.G.: de curves kruisen elkaar
niet)

zodat dan geldt:

PI :S P .• L RH ('t.. ), Of ·t;j ~ T
J j xv ~J ...

( 32)

Voor n=100 iijn er nog we~n~g dUubele overlappingen, de percen

tuele verstoringsduur neemt ongeveer lineair toe met n. Ver

groting van n=15 naar n=100 levert bij lineaire afhanke11jkhe1d

van het interferentieruisvermogen en n een extra ruisvermogen

van

10.l0910 100 = 8,2 dB
15

Uit figuur 19 blijkt dit 6,5 dB (50 hops.sec-1 ) en 7,2 dB

(500 hops.sec- 1 ) te zijn.

Ook de absolute waarde van de TTNR uit de metingen blijkt

voor aIle n erg goed overeen te komen met de berekende TTNR

volgens (31) aan het eind van paragraaf 5.3.2.

5.5 Theoretische analyse van de hopruis in een analoog

FM systeem

Implementatie van een FH/CDMA systeem kent, naast de 1nterferen

tieruis en eventueel extra verliezen L, nog een factor die

echter niet inherent aan het systeem hoeft te zijn. Hierop

wordt aan het eind van deze paragraaf verder ingegaan.

Deze extra ruisterm is de hopruis die het gevolg is van fase-
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incoherentie tijdens het hoppen. Beschouw daartoe figuur 21..

Fig. 21.: blokschema FM-FH verbinding

De zender- en de ontvangersynthesizers worden verondersteld

frequentiecoherent te zijn maar een random fase ten opzichte
van elkaar te hebben. Het argument van het signaal V5(t)

wordt dan gegeven door

~ (t) = (33)

= B(t) + (Jfo t + X( t )

dG/dt
,

waarbij B(t) =
tW"o
a k
b k
P't'/2( t)

het originele modulatiesignaal is

de IF frequentie,

de fase van de zender-synthesizer,
de fase van de ontvanger-synthesizer,

de eenheidspulsfunctie; lover
(~"l"l2 ,."t / 2), 0 e 1 d e rs ,

Yk = a k ~ bk de fasesom, modulo 2Wen
X(t) de hopruisterm.

We zullen hier volstaan met een korte beschrijving van de

methode die gevolgd dient te worden om de invloed van de
hopruis bij FM detectie te berekenen. Een korte opsomming van

de resultaten wordt gegeven. Voor verdere theoretische achter

9 rond wo rdt ve rwezen naa r [:.~oJ.
De random variabele ·Yk' die bepaald wordt door de onafhankelijke
random variabelen a k en bk' is uniform verdeeld over het inter
val (O,2rr). De faseruis ten gevolge van systeem implementatie

wordt gegeven door X(t). Na de discriminator wordt deze ruis
term gegeven door

•
X(t)

~

=::;E € k S( t - k )
k=-o-..

(34)
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waar f k = Yk - Yk-1 de sprong is op t=k Y. De term X( t) is
periodiek in de tijd en ongeveer van de vorm van Rice's

clicks [40J. De gebieden van aangrenzende impulsen zijn
gecorreleerd. Het gevolg is dat het vermogensspectrum niet

•
vlak is. X(t) is niet stationair.

Het vermogensspectrum wordt gegeven door

(35)

Integratie van (35) over de informatiebandbreedte ~ geeft

de extra ruis ten gevolge van het hoppen met enderling niet

fase gekoppelde synthesizers:

N = (2lT"/3) (ur /f?J) (l-sinLJ "'/t,.( t)m " m m (36 )

Laagdoorlaatfiltering bepaalt de informatiebandbreedte.

De invloed van deemphase-filtering kan met behulp van een
computer eenvoudig berekend worden als de karakteristiek

bekend is. Voor analoge FM wordt veer de signaal-irreducibele

hopruis verhouding theoretisch een karakteristiek gevonden
als in figuur 22 [20].

< .
hoprate

1.0 z.o 3.0 4.0 5.0 fm~

5.0

4.0

SO

SNR

's6
Z
0

Fig. 22: theoretische karakteristiek voor de signaal
hopruis ve rhouding; ~ is de modulatieindex [20J

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de theoretische

berekeningen volgens [20J en de metingen voeren we nog de

volgende berekening uit. We gaan uit van een conventionele
FM-demodulator. Voor de SNR op de FM drempel (t~reshold)

geldt dan [41]:

22 V
SNRdrempel = 3 A x ~dr

waar Ydr = 20XM(A) ,

M(A) = 115 [4:1] door smalbandige filtering[£~0)1))

(37)
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~:p = fA/f m = 1,5/2,2 ~ 0,7 de modulatie-i.ndex en

x2 =}{ voo r de sinusoidale Test Tone (aliltJl. 1 Volt).

Voor (37) vinden we met deze getalswaarden:

SNRd 1 = 10.10910 3.(0,7)2.~.30 = 13,5 dB.rempe

Gemeten werd ongeveer 13 dB, zie hiertoe Appendix 6.

We kunnen nu de berekeningen van de hopruis volgens [20J

ve rgelij ken met de SNR op de d rempel. E r volgt dan met f m't >2

(fm~2000 sec-1 ,'L(1/500 sec):

SNRdrempel 3 £\2"2~ ~_0 x dr = = 20 .M(A ) (38)

SNRdem • uit 36
2

f m0"C f ·t f m' '"tm
hoppen -t.g.v. 2

Met f =2200 Hz en M(&)=1,5 levert dit voor 500 hops.sec-1
m

(t=1/500) een waarde van 5,1 dB. Dit wil zeggen dat de SNR

bij deze hopfrequentie 5,1 dB onder (slechter) de FM-drempel

ligt. Voor een frequentie van 73 hops.sec-1 is volgens de

theorie de SNR door het hoppen gelijk aan de SNR op de FM

drempel.

Zoals reeds is vermeld, is hopruis niet systeem inherent.

Hopruis-onderdrukking in een FM-FH/CDMA systeem is mogel~jk.

Fasecoherentie van de zender-synthesizer en de ontvanger-syn

thesizer apart is hierbij niet voldoende. Fasecoherentie van

de draaggolf tijdens het hoppen vraagt om omschakeling in zen

der en ontvanger op exact dezelfde tijdstippen, omdat anders

opnieuw hopruis in het systeem geintroduceerd zal worden.

De implementatie van snelle frequency-hopping is tot op heden

achterweg gebleven omdat het om synthesizers vraagt die de fre

quentie zeer snel wijzigen terwijl coherentie bewaard blijft.

Coherentie wordt dan als volgt gedefinieerd: als twee identieke

synthesizers, welke interne master oscillators heuben die syn

chroon zijn, worden gehopt over identieke frequentie-sequences,

dan zijn de synthesizers coherent als de twee frequentie-uit

gangen constant in fase zijn met elkaar voor alle frequentie-hop

seguences [54J • Alleen de coherente directe synthese techniek

lijkt geschikt.
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5.5 Meetresultaten voor de hopruis

In Appendix 4 wordt de schakeling beschreven voor simulatie

van hopruis. Doordat de omschakeling van een fase naar een
andere niet oneindig snel gaat, zal dit aanleiding geven tot

extra schakelruis. Daarom werd de schakeling eerst z6 veran
derd dat op de ingangen van de schakelaars een gelijke fase

werd aangeboden. De schakelruis werd gemeten. Vervolgens werd

de hopruis gemeten. In figuur 23 is het resultaat uitgezet
als functie van de hopfrequentie. Het gebied van 50-500 hops.sec- 1

wordt door Racal [42,43J omschreven als medium.

Ais we aannemen dat de schakelruis statistisch onafhankelijk

is van de aangeboden fase, mogen we stellen:

Phopruis+schakelruis = Phopruis + Pschakelruis

zodat

Ph . = Ph . h k I . - P h k I .opru1s opru1s+sc a e rU1S sc a e rU1S (.39)

De schakelruis is vergeleken met de schakel-plus-hopruis

dermate klein dat zij verwaarloosd mag worden. In figuur 23
is de hopruis-karakteristiek uitgezet. Zij is het resultaat
van de hopruis-plus-schakelruis metingen. Door aftrekken van
het Test Tone niveau voIgt dan de TTNR volgens (20). Figuur

24 geeft de TTNR.
De zeer sterke invloed van de hopruis ~lijkt uit figuur 24.

-1Met 500 hops.sec is de TTNR nog slechts 9dB, zo'n 4 dB onder

de FM-drempel. Volgens (38) wordt de SNR aan de uitgang -in de
audio (basis-)band voor 73 hops.sec-1 gelijk aan de SNR op de

FM-drempel. In figuur 24 ligt dit snijpunt op 250 hops.sec- 1 •

Uit de bovenstaande feiten mogen we concluderen dat er iets

minder hopruisvermogen in de audio (basis-)band terecht komt

dan theoretisch berekend werd volgens (38). De banddo~rlaat

karakteristiek van de ontvanger (zie Appendix 5) kan hieraan

debet zijn. De effectieve informatiebandbreedte wordt smaller

dan waarmee theoretisch gerekend is met als gevolg dat het

snijpunt met de threshold-ordinaat op schuift naar een hogere
frequentie en in het algemeen de TTNR iets beter zal zijn dan
~at theoretisch werd oerekend.
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Bij aan~ieding van random fase enkele keren per seconde
zijn dUidelijk 'clicks' hoor~aar op het moment van de fase
sprong. Zij he~uen de vorm van Rice's clicks [20,40J. Als de
hoprate groter wordt dan enkele honderden Hz wordt duidelijk

de eerste harmonische hooruaar. Voor hoprates groter dan on
geveer 1 kHz nordt dit rUisgelijk. In figuur 25 is het ruis
spectrum in de audio (basis-) band te zien voor een hoprate

van 500 hops.sec- 1 • Duidelijk zijn de eerste en hogere harmo-
nischen herkenuaar. 0 (dBV)

- 50

- ·1.00
2000 ~f (H~)

Fig. 25: Audioruis-spectrum voar een hoprate van 500 hops.sec

Figuur 26 geeft het hopruisvermogen voor hogere frequenties.
In dezelfde figuur is de TTNR uitgezet. Merk op dat het minimum

voor de TTNR gevonden wordt voor f 'r :=:.1,5, hetgeen niet geheelm
in overeenstemming is met figuur 22. Voor zeer hoge hoprates

gaat de gemeten karakteristiek afwijken van de theoreti&che.
De oorz-ak moet gezocht worden in het feit dat de coincidentie

demodulator (Appendix 6) in steeds sterkere mate een random fase
krijgt aungeboden. Voor zeer hoge hoprates gaat de gemeten TTNR

dan ook naar 0 dB. In de theoretisch berekende karakteristiek
in figuur 22 gaat de TTNR naar oneindi9.

In figuur 24 is ook de TTNR uitgezet voor de gecombineerde

metingen. Hitruis en b££ruis werden als functie van de hop

frequentie gelijktijdig gemeten en voor n=100 simultaan actieve

geuruikers uitgezet. up het moment dat het signaal verstoord

wordt door interferentie kunnen ook fasesprongen in de simula

tie opstelling optreden. Deze fasesprongen kunnen dan geen extra

ruis in de audio (basis-) ~and urengen doordat het signaal reeds

volledig verstoord werd. De metingen tonen aan dat volgens ver

wachting de karakteristieken tot op enkele tienden dS's bij el
ka a r 0:)tellen.
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5.7 Subjectieve 'voice-ear' metingen

"The fundamental proDlem of communication is that of

reproducing at one point either exactly or approximately
a message selected at another point", aldus Shannon in

1948.

In een discreet communicatie systeem benadert d~ waarschijn

lijkheid dat de ontvanger output gelijk is aan de zender

in~ut de eenheid, en het is zinvol de systeemperformance

te meten en omschrijven in uegrippen als foutenkans. In een

continu systeem is de kans dat de output van de ontvanger

gelijk is aan de input van de zender in het algemeen nul.

Er moet nu een ander criterium worden aangelegd.

In de klassieke benadering is de fidelity van de golfvorm

maatgevend. Zij wordt uitgedrukt in de gemiddelde kwadra

tische fout van een ensemule van aIle inputs en verstoringen.

De consequentie is geweest dat geprob8erd werd aan de ont
vanger ~utput een golfvorm te produceren die een getrouwe
replica was van de zender input.

Zo'n criterium is klaarulijkelijk voldoende omdat een hoge
fidelity leidt tot tevredenheid van de gebruikers. Van de

andere kant kan een systeemontwerp wat geuaseerd is op deze

filosofie inefficient zijn omdat oijvoorbeeld meer vermogen

of bandbreedte noodzakelijk is dan nodig gew~est ,zou zijn als

het ontwerp geuaseerd zou zijn rond een minder stringent maar

subjectief equivalentie criterium. Een voorbeeld hiervan kan

een asynchroon FH/CDMA systeem zijn wa~r interferentie on
vermijdelijk is maar een grotere totale verkeersintensiteit

oereikt zal worden (H3). Het gewenste criterium voor effi~

ciente systeemdefinitie en ontwerp luidt nu zo "that it should

reflect a degree of user satisfaction with the system" [12J.

Het belangrijkste doel is spraak over te orengen van bron

naar best8mming. Voor diverse diensten zal de signaal-stoor
signaal verhouding verschillend kunnen zijn. Routine meldingen
zullen voor een oepaalde betrouwbaarheid kunnen volstaan

met een slechtere SNR als spraakcommunicatie voor niet

routineachtige en emergency meldingen. Deze 'intelligibility'

van spraak is van primair be lang in mobiele communicatie

systemen, niet de fide~ity van de reproduktie. Het is dan op
de eerste plaats noodzakelijk voor elke soort van dienst de
minimale signaalkwa~iteit te specificeren [35,36].
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De interferentieruis heeft een eigenaardig karakter: de ver
storingen zijn niet continu manr vinden tijddiscreet plaats.

De gemiddelde verstoringsduur per verstoring zal korter worden

als de hopfrequentie wordt opgeschroefd. SUDjectieve beluiste

ring leerde dat de (lettergreep-) verstaanbaarheid b1j n=100

voor hoprates lager dan SO hops/sec niet gegarandeerd kan wor
den doordat individuele verstoringen vrij lang gaan duren.

Tussen SO en sao hops/sec werd de verstaanbaar:leid als vrij
constant beoordeeld.

Geprobeerd werd om met laag- en hoogdoorlaatfilters de sub

jectieve beoordeling van het signaal te doen verbeteren. De

banddoorlaatkarakteristiek van de verbinding is echter al

dermate smal dat oij nog eens extra filtering een slechtere

verstaanbaarheid wordt geoordeeld. De doorlaatkarakteristiek

is in figuur 27 geschetst in de karakteristiek gespecificeerd

door het CClTT [Ss]. De karakteristiek voor de FM-FH verbin

ding is in het laag-gebied iets breder. Het CClTT merkt ~ierover

op: 'The results of subjective tests carried out by certain

Administrations show that it is possible to improve transmission
quality if the lower limit of the transmitted frequency band
is reduced from 300 Hz to 200 Hz~.

Bij een hopfrequentie van meer dan 2S0 hops/sec worden de
harmonischen in de hopruis dUidelijk hoorbaar. Smalbandiye

uitfiltering zou een -slechts kleine- verbetering kunnen bren
gen.

Uit Appendix S blijkt dat met lnterferentie Absorptie Circuits

(lAC's) geen wezenlijke verbetering van de signaalkwaliteit
mogelijk is. Bij de langdurige verstoringen (zeker in verge

lijking met de typische werkduur van lAC's) kan muting wellis

waar verbetering orengen maar dit is slechts bij uitstek te
realiseren in digitale systemen door exponentiele shaping van

de golfvormen.
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geeft door de niet-lineariteit van de ordinaat
slechts een oppervlakkige schets van de band
doorlaatkarakteristiek, zie verder Appendix 6)

Verdere suujectieve beoordeling van de signaalkwaliteit

als functie van de hoprate en het aantal simultane netwerk

gebruikers heeft niet plaatsgevonden. Cit is gestaakt omdat

eventuele karakteristieken (zeker bij grotere correlatie
tussen diverse proefpersonen) de indruk zouden kunnen wekken

dat het signaal bij uepaald~ hopfrequenties dUidelijk ueter
is dan uij andere terwij~ dit dan slechts een relatieve

maat geeftl Absoluut gezien mag m.i. geconcludeerd worden

dat zonder afdoende muting verdere subjectieve tests weinig
zinvol zijn.
Het signaal is voor diverse waarden van n en voor variabele
hopfrequentie op een tape recorder opgenomen o
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6. SLOT

6.1 Conclusies uit het onderzoek

De organisatie van een telecommunicatie-netwerk voor een

zeer groot aantal geDruikers (uijvoor~eeld 'low duty cycle'

mobiele gebruikers) kan met FH/CDMA technieken een aanmerkelijke

reduktie in complexiteit met zich meebrengen in vergelijking
met de conventionele FDMA technieken. Een opsomming van de karak

teristieke eigenschappen van FH/CDMA levert:
1. kanaal-'sharing' door code (quasi-)orthogonaliteit

2. het in hoge mate bestand zijn tegen kanaal-fadingen

(door multipath) en (CW-)interferentie door spectrum
spreading modulatie

3. bruikbaar in een netwerk waar grote Doppler-verschui

vingen kunnen optreden

4. er is geen onderlinge timing tussen de georuikers

noodzakelijk waardoor een tijd-asynchroon netwerk
mogelijk is

5. een hogs totale verkeersintensiteit voor 'low duty

cycle' gebruikers.
Als we de ualans o~maken ulijkt FH/CDM bij uitstek geschikt te

z1Jn voor mobiele gebruikers. Zij zijn meBstal 'low duty cycle',

in het systeem kunnen grote Doppler-verschuivingen optr~den en
de kanaaloverdrachtskarakteristiek is meestal niet recht. 8oven
dien kan door tijd-asynchronisme tussen de stations de prijs per

station laag ulijven.

De voorwaarde van tijd-asynchronisme in het netwerk blijkt

de codes (M-ary hoppatronen genoemd in een FH netwerk) onont

koomuaar quasi-orthogonaal te maken voor n>W/B geuruikers. De
onderlinge orthogonaliteit vermindert naarmate er meer codes

(en dus ge~ruikers) in het netwerk worden toeyelaten.
De code-constructie met uehulp van R~ed-Solomon code~ooruen

ulijkt uijna o~tim~al te zijn Your zo'n asynchroon communicatie
systeem:

1. de verstoringsduur grenst aan het optimale

2. tu~'en twee codes.onderling per periode een maximaal
zeer beperkt Dantal hits, voor alle mogeLijke codes

3. onder deze voorwaarden toch een zeer grote set van
codes of hoppatronen.
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Na8st de genoemde voordelen is er toch een groot uezwaar

t egen het geuruik van FH/CDMA: quasi-o rt i10 Jonali t ei t gee f t
in asynch rone FH-sys t em en aan leiding tot 11et opt reden van hits

tussen de georuikers. Hierdoor ontstaan verstoringen in het sig
naal van de gebruikers. Dat ondanks deze verstoringen FM-FH toch

nog kan leiden tot een verstaanbaar signaal blijkt uit een simula

tie. Opmerkelijk is hier het vermogen van het menselijke oor en
de hersenen als informatieprocessor om een bericht dat voor

meer dan 20 procent van de tijd verstoord wordt toch nog te
kunnen reconstrueren.

Objectief zijn deze verstoringen vrij ernstig van aard.

Voor 'high-fidelity' overdracht zal het systeem zeker niet
geschikt zijn maar voor (redundante) spraak 'it could reflect

a degree of user-satisfaction with the system'. Toepassing van
muting van het signaal tijdens de verstoringen zou de subjec
tieve beoordeling sterk kunnen verbeteren. Dit is echter

slechts bij uitstek te realiseren in digitale systemen. Bovendien

kan in digitale systemen correctie worden toegepast.

6.2 Gevolgtrekking voor radio-amateur frequentie banden

In een FH systeem waar de gewenste verbinding zelf niet FH

is, ontstaan tot ale hits. Hoewel dit dus niet direct gesi-

muleerd is, is de verwachtingswaarde VQor de gemiddelde ver
storingsduur hetzelfde. De individuele hits duren gemiddeld twee

maal zo lang als bij de simulatie, corresponderend met resultaten

van de halve hopfrequentie. De variantie van de duur per hit is nu
O. Toch mag op grond van de resultaten van deze studie gesteld
worden dat recente voorstellen om in de amateur frequentie ban

den FH/SS modulatie toe te laten rigoreus van de hand gewezen

moeten worden.[65,66]. Dit is zeker zo in die_gevestigde

banden (repeaters etc.) waar veel gebruik wordt gemaakt van
analoge FM.

DS/SS modulatie zou door de instantane lage energiedichtheid

(bij voldoende brede spreiding) over de hele 'spread bandwidth'
weI in aanmerking kunnen komen voor evt. experimenten in ama

teur banden, ook waar analoge FM gebruikt wordt.
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6 0 3 Suggesties voor verder onderzoek

Uit paragraaf 4.7 olijkt dat door aftasting van de kanalen

een betere orthogonaliteit verkregen kan worden. Dit zal prak

tisch beter te realiseren zijn naarmate de hopfrequentie lager

~~rdt. Ook de invloed van hopruis zal dan verminderen. Over

wegingen met oetrekking tot de maximale toelaatbare tijd

uitgemiddelde spectrale fluxdichtheid van het zendersignaal

kunnen hier de minimale hopfrequentie bepalen. Het effect van

de inherente frequentie-diversity (spectrale interleaving)

vermindert waardoor, voor eventuele foutencorrectie in di

gitale systemen, een grotere tijd-interleaving noodzakelijk

zal zijn.

Omdat de hoppatronen volgens hoofdstuk 4 en [29J bij starten

random frequentieslots aanwijzen in de beschikbare bandureedte,

uniform verdeeld over deze bandbreedte, bestaat de mogelijkheid

deze patronen te gebruiken voor random frequentieslot toeken

ning. Een mogelijke procedure is dan als voIgt. Een zender

ontvanger combinatie sensen of het eerste slot uit hun patroon

vrij is, is dit s~ot oezet dan springen zij naar het volgende

slot wat door hun patroon wordt aangewezen enz. Het eers~e vrije

kanaal wordt dan gebruikt voor het opbouwen van een verbinding.

Als er een slot vrijkJmt wat logisch voorgaand is in hun pa

troon terwijl zij niet actief zijn, dan springen zij hiernaar

terug. Uitzending van een toonburst bij het oegin van een uit

zending kan de noodzakelijke informatie verstrekken of de zender

die actief wordt de gewenste is.

Deze strategie is bij uitstek geschikt in satelliet-communicatie

systemen. In een lokaal netwerk kan een cel-structuur oplossing

orengen, waaruij aangrenzende cellen een ander frequentiespec~

t rum t oegewezen krij gen [64J.

·Verge~ijk de random frequentiekeuze (van de nog niet toege

kende kanalen) uit het frequentielog door het SPADE systeem,

wat in het INTELSAT IV netwerk wordt gebruikt voor 'demand
assigned I multiple access [61J.
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Als het ware gaat de hopfrequentie hieruij in de limiet naar

nul. Door slechts software uitwisseling zou een CS-FH systeem

_gewijzigd kunnen worden in een systeem met gecodeerde toewijzing.
Door de random uniforme verdeling van de patronen in het spec-
trum zullen bij een druk bezet systeem toch maar een beperkt

aantal fre~uentieslots steeds gesensed behoeven te worden.
We heuuen hier een Carrier Sense/Coded Channel Assignment/
FDMA (CS/CCA/FDMA) systeem beschreven. De verkeerscapaciteit

zal enorm groot zijn.

Omdat analoge FM het enige onbevredigende aspect is mOet
gezocht worden naar andere modulatie_methoden. Zo wordt in

de bUidige bestaande FH systemen gebruik gemaakt van dig i
ta!isatie van het bronsignaal. Digitale Vocoders m.b.v. Puls Code
Modulatie of Deltamodulatie ~ehoren tot de mogelijkheden.

8ij digitale transmissie in een FH/CDMA systeem bestaat de
mogelijkheid tot ~urstfouten correctie. Door het onvermijdelijk

optreden van hits ontstaan bitfouten. Met 'interleaviny coding'
kan Oe invloed van deze bitfouten, die optreden in bursts,
ongedaan worden gemaakt. Het signaal kan tot op een bepaalde
percentuele duur von de verstoringen volledig worden gefecon
strueerd. Aanvullend kan eventueel interpolatie en muting
gebruikt worden.
De vraag rijst dan tot op hoeveel bits per hop (of hops per

bi~) het systeem bestand zal zijn voor bitfouten. Dit hangt
natllurlijk af van de toegepaste vorm van codering en de hoeveel
heid en de aard van de verstorincen in het netwerk.
Omura ~21 geeft berekeningen y~O; een systeem dat verstoord

wordt door partial-band jammers. De resultaten voor de 'unknown
jammer state' zullen bruikbaar zijn voor toepassing op een

mu~tiple access systeem ~et veel gebruikers.
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APPENDIX 1: INVLOED VAN DE DOPPLER ONZEKERHEID OP DE KANALEN

PAKKINGS EFFICIENTIE

Al.l Inleiding

Het maximum aantal simultane gebruikers zal afhankelijk

zijn van de Doppler-verschuiving ten gevolge van de relatieve

beweging van de satelliet ten opzichte van de communicerende

station(s). De opzet van deze Appendix is de maximale Doppler

verschuiving te berekenen. Hieruit kan dan het maximum aantal

georuikers berekend worden volgens taoel Al.l [ia].

FDMA

TDMA

ALOHA

SLOTTED ALOHA

FH/COMA

M~W-M.D

M~W-D

"' -1M _ (2e) • (W-D)

M ~ e-1 .(W_D)

M~.t.(W-D)

D evt."two-s1de"
Doppler shift
M max. aantal gebru1kers

Tabel Al.l

Processing tran~ponders kunnen hierin enige verbetering

brengen. De term MxD blijft bestaan bij FDMA waaruit volgt

dat voor grotere Doppler-verschuivingen FDMA zeer onvoor

delig kan zijn.

Een mogelijke communicatie tussen stations zou via een

satelliet transponder kunnen verlopen. We zul1en hierna slechts

ingaan op satellieten in de geostati0naire baan. Polaire

satellieten worden buiten beschouwing gelaten. Opgemerkt-

moet worden dat aan de hand van baangegevens ook hier de

(veel grotere) verschillen in tijdvertraging en Dop~ler-

ve rschuiving be rekend kunnen .Jorden.

Zoals reeds aangegeven kunnen kleine veranderingen in de

positie van de satelliet ten opzichte van de (aard-)stations
invloed heboen op de banden toekenning, maar uijvoorbeeld

ook op de synchronisatie:

- de propagatietijdvertraging neemt 1 ~sec toe voar elke

300 meter toename in onderlinge afstand tussen stations.

Bij communicatie via een satelliet-repeater wordt dit maximaal

2 ~sec voar elke 300 meter afstandsverandering grondstation

satelliet.
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de Doppler-verschuiving (fractioneel) is een afname van
1 deel op 109 voor elke 0,3 m/sec toename van de relatieve

snelheid grond,tation-satelliet. Bij repeater communicatie
kan dit verdu~beld worden.

Er treedt altijd wat variatie op in de propagatietijd en ook

is er altijd wat Doppler-verschuiving aanwezig omdat de satel
liet in een synchrone baan nooit perfect stationair is, in acht

genomen de aardrotatie. Zelfs als de satelliet in een perfecte
baan geplaatst zou kunnen worden met een drift nul langs de
'lengte-" en de 'breedte-"graad en de baan een excentriciteit

nul zou hebben, zou de beweging toch wat afwijken van de geo

stationaire baan. Dit gebeurt onder invloed van de aantrekkings

kracht van zon en maan, de drieassigheid van de aarde en de

deeltjes stroom van de zon (zonnewind).

Omdat voor FH/CDMA niet-coherent gedetecteerd wordt zou de
indruk kunnen ontstaan dat daarmee alles is opgelost. Er zijn
echter twee aspecten die zeker niet over het hoofd gezien
mogen worden:

- cod~ acquisitie en synchronisatie, ouk bij overschakeling

T/R en R/T

- het AFC invangvermogen van de ontvanger.

Al.2 Variatie in de propagatietijd en Dopplerverschuiving
voor de OTS-2

We zullen eerst aan de hand van een voorbeeld de driftsnelheid

van een satelliet ten opzichte van een punt op aarde berekenen.

We nemen da3rtoe de gegevens van de OTS-2 (Orbital Test
Satellite). De analyse zal worst-case zijn.

De toleranties voor de OTS zijn + 0,10 in de lengtegraad

(longitude) en ~ 0,10 in de breedtegraad (altitude) en de
eccentriciteit van de baan is 0,00025 maximaal [46].
De maximale driftrate is dan [47) O,0250/dag vOur de lengte

graod ba;jrenzingen (OTS: 0,10 ·:A:\L. s/2=0,1 0
: 4Ls =0,20

:; ~=0,447:
1OI<J,447xO,058=O,0259 0/dag). Oat de satelliet per dag minder

dr'ift heeft kunnen we afleiden uit het feit dat slechts een

keer per 3 weken gecorrigeerd wordt op E/W. Als we aannemen

dat de satelliet onder invloed van de drieassigheid van de
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oaarde 0,2 verloopt v.v. van de 'stabiele' positie, dus

totaal 0,40 , zou de correctie eens per 16 dagen moeten

plaatsvinden.

Figuur 3 uit [47] laat zien dat de snelheidsverandering

ten gevolge van de drift voor een station op 520 N.B. en

50 O.l. een maximale gr00tte van 0,025xO,1=0,0025 m/sec

heeft (0,21 km/dag; OTS staat op 100 O.l. dus het station

is 50 W van OTS) •

Figuren 1 en 2 [47)l3ten zien dat de grootte van de afstands

variatie bij het stotion 0,lx96=9,6 km ten gevolge van de

inclinatie (breedtegraad) en 41,80xO,25=10,45 km ten gevolge

van de eccentriciteit van de baan zijn. Maximaal zal de afstand

tot het bewuste station dus 20 km per dag kunnen verschillen

wat een variatie in tijdvertraging per dag van 66,8 ~sec op-

levert.

Figuren 1 en 2 [47J laten ook zien wat de snelheidsvariatie

is nl. 7,OxO,1=0,7 m/sec ten gevolge van de inclinatie en

3,05xO,1=0,305 m/sec ten gevolge van de excentriciteit van de

baan per correctie. De worst-case snelheidsvariatie ten op

zichte van het bewuste station is dan 0,7+0,305+0,025=1,03

m/sec wat aanleiding geeft tot een Ooppler-verschuiving

(relatief gezien) van 3,3.10-9
0 Voor 14 GHz betekent dit

dus, met een correctie op de inclinatie elke 6 weken [46],
een maximale Ooppler-verschuiving van 14x3,3x2=92 Hz ~

correctie. Oit is van de zelfde grootte als bij een 1000 sec

durende correctie voor een INTElSAT IV satelliet. Uit dit

voorbeeld blijkt wel dat de inclinatie van de baan het grootste

d0el van de variatie voor zich neemt.

Als we de resultaten vergelijken met [14J ~lijkt dit goed

met elkaar te corresponderen. We gaan hiertoe uit van een

station op 81,30 N.B. De snclheidsvariatie per N/Z correctie

is dan ongeveer volgens [47J 8,12xO,1=0,81 m/sec maximaal.

Uit figuur A.l blijkt dat de N/Z snelheidscomponent gelijk

is aan 0,81/sin 8,70 =5,35 m/sec. Met ~en correctie eens per

6 weken dus 8,66 keer per jaar komt cit op 8,66x5,35=46,4 m/sec

over een jaar.

Als we een leeftijd van 10 jaar aannemen voor de satelliet

is de totale snelheicstoename 464 m/sec. De gemiddelde ver

andering voor de inclinatie komt dan op
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464/(3075Xl0)Xl/2~x3600=O,86° volledig in overeenstemming

me t [l'U.
b ,.--

a

s'
N I ..-_-RF'l1L.--jr----

Fig. Al.l

Al.3 Invloed van variabelen bij mobiele communicatie

In het geval dat de (grond-)stations mobiel zijn (auto,
boot, vliegtuig) moet bOij de Doppler-verschuiving 'worst-case

3,6 delen op 109 bijgeteld worden voor elke km/h van de
snelheidscomponent in de richting van de satelliet. Voor

communicatie op 14 GHz tussen een vliegtuig dat met 1000 km/h

in de richting van de satelliet vliegt en een grondstation,
wordt de Doppler-verschuiving van de orde van grootte va~

1000x3,6x14=50 kHzl Dit kan aanmerkelijke problemen opleveren.

oVoor een auto op 52 N.B. die naar de hQrizon rijdt in de

richting van de satelliet is de Doppler-verschuiving ongeveer
4 kHz (14 GHz, 100 km/h).

De veranderlijke tijdvertraging voor code-synchronisatie

(in een COMA systeem) is bij een viiegtuig 1 ~5ec per sec
vliegtijd, ongeveer van dezelfde orde van groutte als de

kristalstabiliteit in de "tracking' processor en veel kleiner
dan de kortste instructiecyclus van een microprocessor. Er
zijn hier in deze geen problemen te verwachten. De totale
tijdve.rtraging bij overschakeling T/R-R/T kan echter wel

aanmerkelijke problemen opleveren.
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APPENDIX 2: GAIN VAN EEN REPETITIEVE CJOE OP HET AWGN KANAAL

We kunnen een bronbit verzenden met bijvoorbeeld een anti

podale signoalstructuur, waarvan we hier geuruik zullen

maken. 3tal dat h~t klaksi;naal beschikbaar is vuor de zender

en de ontvanger. Een goede timing is dan v6rzekerd. ~e kunnen

dan voor twee verschillenda signaalstructuren de foutenkans

berekenen. In het ene geval gaon we uit van so(t) en sl(t)
volgens figuur A2.1 met bittijd T.

-Sl(t)btSg(t)
I---~

o T;T/n

Fig. A2.1 '

Elk bit wordt vOlgens bovenstaance structuur ~~n keer op het

kanaal gebracht en in een bittijd T overgezonden. Gebruik

van een mod-2 opteller (als OS-55 generator) heeft tot gevolg

een hogere rate wat resulteert in een ureder spectrum en een

corresponderende Gp your eartial band jammers. Oat dit op het

AWGN kanaal geen ext ra gain o,_levert wordt hier in een getallen

voorbeeld bewezen. De uittijd wordt in D3 Tin waarbij n de

periode van de (maximale lengte) generator is, c.q. h~t aantal

stukjes waarin ~~n bronbit geknipt wordt, terwijl van dezelfde

signaalstructuur ge~ruik gemaakt wordt per codeuit (uiteraard

resulterende in een grotcrc spectrale breeGte). De autocorre

latie- en kruiscorrelatie functie (oors~ronkelijk oelangrijk

voor de mogclijkheid tot radar-ranging resp. om meerdere ge

bruikers toe te kunnen laten in een oand your ~ezamelijk ge

bruik) zijn met de gemoakte veronderstellingen op het AWGN

kanaal uit dit voorueeld van seen, belang! Elke wit wordt sim

pelweg in stu::j es geknipt en overgezonden, met een energie die

voor alle codebits gelijk is a:n die voor ~~n uronbit in het

~erste ;cval.

Stal dat elke bronoit met uehulp van een codegenerator en een

mad-2 opteller ~o keer o~ ~et kan~al wordt geuracht, elke

soc~~it wordt caerbij Qvergezonden met 1/20 deel van de energie

die gebruikt wordt voor ~~n bit in het equivalente basisband

systeem, waar de uronbits worden overgezonden.
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De ontvanger beslist aangaande de wr0nwit vJlgens de

majority decision rule. De kanaalfoutenkans per co~euit

stellen we op ~=O,25. De uronoit foutenkans wordt dan:

9
P (E) =~ (2~). p20- k • ( l-p) k+i~. (fg) .P10 • (l-p) 10=0,0098

k=O (A2.1)

Berekenin9 van Eb ~ IN levert:cOue 0

p=O,25=Q(O,6745)=QCV J,4455) dus 2E b codelNo=0,4455.

(A2.2)

Ten gevolge van de overgang van het sse naar het AWGN kanaal

moeten we de energie oij overzending over het onge4uantiseerde

AWGN kanaal nog aan~assen met een factor voor het hard-quanti

satieverlies bij multi-cod";;l:.lit signalering over ,let bSe [12].

N is co~stant o~ het witte Gaussische ruis kanaal. Met deo
b~5chikbare energie in de 20 co~eoits wordt nu de 0ronoit

overgezonden :net een wavefor;n die d8zelfde vorm heeft als Oij

het codebit maar 20 keer zolanJ duurt. Deze energie wordt dan

2 C •

~b bron=20xO,445x~=5,793
o ~

De foutenkans wJrdt dan gelijk aan

P( E) =Q( V5,793) =Q( ~ ,4) =0,0081. (A2.3)

De discrepantie is cen gevol~ van het feit dat de correctie

factor 2111" slechts exact gelGt voor zeer kleine Et/N o •

Ook de invloed V3n filtering van het zendersignaal kan op deze

:nanier e0nvoudlg uGstudeerd worden. Ce waveforms so(t) en sl(t)

hebben Gcn bepaalde s,;ect r::lle urc"cte. De energie van ht-t sig,1aal

binilen de Jefi.iterGe s,J.:c~r:-le vrcedte :::leeft direct de fouten

kons. Voor synchronisatie (DLL-tracking) wordt een codereeks

met goede autocorrelatie-eigenschappen gewenst. Dit is hier

echter buiten beschouwing gelaten.
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APPENDIX 3: ALGEbRA VAN EINDIGE VELOEN

A3.1 Inleiding

Een eindig veld GF(Q) is een set van Q elementen waar voor

optelling (en ~ftrekking) en vermenigvuldiging (en deling)

de normaal gebruikte regels worden gehanteerd. Oit heeft

als gevolg dat een eindig veld een a-element en een i-element
heeft, beide uniek. Het a-element heeft de eigenschap dat

a+O=a en voor het 1-element geldt a .1=a voor aeGF(Q).
We oeschrijven elementen van GF(Q) door de integers 0,1,2, ••

•• ,Q-1 met a en 1 het 0- respectievelijk l-element. Merk op
dat de regels voor optelling en vermenigvuldiging nog niet

gespecificeerd zijn.
Een fundament eel resultaat van de hogere algeura is dat er

~indige velden oestaan aIleen als Q gelijk is aan een priem
getal p of aan de macht van een pr.iemgetal dus Q=pK. Oit
~etekent dat Q ~ 2,3,4(=22) ,5,7,8(=23),9(=32),11,13, ••
zijn toegestaan, maar er is geen eindig veld met bijvoor

beeld 10 elementen! Alle velden met Q elementen zijn iso
morf dwz dat zij alleen verschillen in de manier waarop de

elementen genoemd worden. Het veld met Q elementen wordt het

Galois Field genoemd en genoteerd als GF(Q).

A3.2 Q gelijk aan een priemgetal

Als Q gelijk is aan een priemgetal worden de regels voor
optelling en vermenigvuldiging in GF(Q) gedefinieerd door
mod Q rekenkunde. Oit oetekent dat de som of het produkt
tussen twee elementen is gedefinieerd als deze operatie in

de gewone algebra van integers waaroij de resultaten mod Q

gereduce~rd worden (dus de rest na gehele deling door Q).
Stel Q=7. We krijgen dan uijvoorbeeld: L.3=6, 1+4=5, 4.3=5
(:12 mod 7), L~~=O (= 7 mod 7).

Een element aE '3F(Q) ongelijk 0 is van (multijJlicatieve)

orde N als N de laagste integer is ongelijk a zo dat aN=l.

Als a j gelijk is aan een element ongelijk a en er Q-1 zulke
elementen in het veld zijn, moet N kleiner of gelijk zijn
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aan Q-l. Een element met N=Q-l wordt primitief element

genoemd. Hier ligt de oasis van de constructie van hoppatrontn

uitgaande van een subset van Reed Solomon codewoorden. cij

v~orbeeld: in GF(7) heeft het element a=2 de machten aO,a 1 ,

a 2 , •••• =1,2,4.1.2 •••• De orde van a=~ is dan N=3. Het element

a=3 heeft als machten aO,a 1 ,a2 , •••• =1,3,2,6,4,5,1,3, •••

waaruit blijkt dat a=3 een primitief element is dwz van de

orde N=6. Het zal uit het vooroeeld dUidelijk zijn dat de

machten van een primitief element alle elementen ongelijk °
van het eindige veld zijn.

A3.3 Q gelijk aan de macht von een priemgetal

Als Q een priemgetal is zijn de re;els voor optelling en

vermenigvuldiging als oij de gewone algeura van reele getallen.

Als Q de macht is van een priemgetal zijn de dingen iets ge

compliceerder. Beschuuw het geval p=~. Oit is een belangrijk

geval omdat de operaties in het veld dan gerealiseerd

kunnen worden met binaire circuits (oijvoorweeld maximale

lengte generators met schuifregisters en mod-2 optellers in

TTL of CMOS binaire lOdica).
Om optelling te definieren in een veld met Q=pK worden de

elementen van het veld geschreven als p-ary getallen of

vectors van lengte K. cijvoorbeeld: als Q=23=8 worden de

elementen uitgedrukt als drie digit oin~ire getallen:

1=001. 3=01L, 4=100 enz dus 0,1, ••• ,7 is de octale repre

sentatie van deze getallen.
Optelling wordt nu gedefinieei d als de mod p optelling van de

componenten. Als p=2 wordt dit de oisaire optelling: 1+0=1

en 1+1=0 waaruit volgt dat 3+1=011+001=010=2. 5+4=101+100=

001=1 enz.
Om vermenigvuldiging te definieren in GF(pK) worden de K-tuples

getransformeerd in ~olynomen in z van graad K-l, de ~erste

digit is de coefficient van zK-t, de tweede digit die van
1<-2 . 1 () d 2 (0 1)z enz. Het tr~p et 111 correspon eert met z +z+l. 1

met z+l enz. Optelling en vermenigvuldiging van ~olynomen wordt

g~definieerd als in de gewone algeura met georuikmaking van

de mod-p regel voor de coefficienten. De vermenigvuldigings-
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regel van GF(pK) is polynoomvermenigvuldiging modulo een

irreducibel polynoom P(Z) van graad K. Een polynoom is 1rre

ducibel als het niet mog~lijk is het te ontbinden in poly

nomen van een la~ere graad. Het heeft dus de eigenscnappen

van een priemgetal in de alge~ra van polynomen.

~ijvo~rDeeld, stel p=2 en K=3. Het ~olynoom p(Z)=z3. Z+1 is

irreducibel. De vermenigvuldiging v,n 5=(101) en 3=(011)
geeft (Z2. 1 ) (Z+1)=Z2=Z3. Z2. Z• 1 mod P(Z). We krijgen dus

5.3=(100)=4 in GF(8).
Het elemant b=(~)=(010) is Gen ~rimitief element en heeft de

machten als in tabel A3.1. Vermenigvuldiging in GF(pK) 1s het

eenvoudigst door georuik te maken van zo'n tabel waar de

elementen ongelijk 0 worden uitgedrukt als de mac~ten van

een primitief element. 8ijvoorbeeld: 5=b6 en 3=b3 dus 5.3=b6+ 3
9 7 2 2=b =b .b =b =4.

Maehten van b.2

b1na1r oetasl

bO 1 001 1

b1 z 010 2

b2 2 100 4z

b3 z3.z +1 011 3
b4 2 110 6z +z

bS z3+ z2.z 2+z +1 111 7

b6 z3+ z 2+ z • z 2+ 1 101 5
b7 z3+ z • 1 001 11 Tabel A3.1
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APPENDIX 4: SCHAKELING V0JR SIMULATIE VAN EEN RANDOM ACCESS

ENVIRONMENT MET n GELIJKTIJDIG ACTIEVE GEdRUIKERS

A4.~ dinaire representatie van verstoringen in een RA netwerk

Uit de totale set van Qk-l hoppatronen met onderling maximaal

k hits volgens [L9] wordt at random een set van n patronen
genomen. Deze n patronen vertegenwoordigen de hoppatronen

voor n actuele gebruikers in een FM-FH systeem en wijzen
individueel een te gebruiken volgorde van frequentieslots

aan. Stel, we uestuderen een gewenste veroinding, van de andere
verbindingen worden de codes of patronen random cyclisch in
de tijd verschoven ten opzichte van het patroon van de ge

wenste te bestuderen verbinding. Met oehulp van de computer
wordt nu bepaald wanneer of waar ~n voor hoelang hits tussen

de gewenste en de andere gebruikers optreden. Percentueel

is dit uitgedrukt in figuur 12 (H4). In figuur A4.1 wordt dit
in een voorbeeld aangegeven voor n=4.

freq. t~ot nummer

de t. beetude- I I I I I
ren verbinding .... 'too I.j~~ 8 It. 1:2:2.·1 2. I 3! 1-- 0

-- ••1"'00 1'11.8

12\lllb 12. I 8141230112'1 III
I 3 I 2. I a I II. I ~"1 I126 12381

Iu.?> 122.9 1131 I 14 13BZI I 2.2. I tl I
--~) tijd t

rig. A4.1

hitpatroon; r~ 2
aanta~

etoordere 1

o

• tijd t

Fig. A4.2

um de random tijdverschuivingen van de patronen onderling

te kunnen simuleren (en daarmee fractionele hits) wordt elk

slot verdeeld in 63 gelijke tijdslotjes. Elk tijdslot heeft

een duur van Thop .l/63 sec. Het hitpatroon wordt dan gegeven

door figuur A4.~. De representatie van het computerprogramma
is daaroij voor figuur A4.L als in tabel A4.1.
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aantal e1euven in
een tijds~ot dat de
veretoring gehandhaatd
b1ijtt

aantal etoordere

63 0

63 0

10 0

10 1

43 2

10 0

53 1

~ 0

23 1

63 0

63 0

···
Tabel A'.1

De getalswaarde van het aantal stoorders wordt vermenigvul
digd met 64 zodat na optelling van het aantal verstoorde

sleuven (maximaal 63 in een keer) woorden ontstaan waarvan
de getalswaarde tussen 1 en 255 ligt, exact binair te repre

senteren door 8 bits woorden. Het aantal stoorders wordt hier
bij begrensd tot 3 wat ruimschoots voldoende is. De binaire

re~resentatie van deze integerwoorden in de machine (67700)
wordt met een speciaal format direct op de pons band uitge

voerd. De twee meest significante bits bevatten nu het aantal
simultane stoorders, de minst si8nificante bits de tijdinfor

matie voor hoelang dit o~treedt. ,Op de pons band staat nu dus
de informatie over het hitpatroon Loals dat optreedt voor n
actieve gebruikers bij die bepaalde random keuze van patronen
en tijdverschuivingen. Aan de zijde met de 5 gaten langs het

sprocket field staan de meest significante bits, in de 3 gaten

langs het sprocket field de minst significante bits.
De programma's staan in het THE 87700 systeem bekend onder
Usernummer ELECHA1/P75791 op Family Disk User6. Zij zijn

geschreven in ALGOL, de gecompileerde versies zijn reeds
op schijf aanwezig. Voordat-de programma's HITPATROON/ gerund

kunnen worden moet de file PATROONSET aangemaakt worden met

het programma PATROONGEN. Na programmaverwerking moet de file
PATROONSET weer van disk User6 verwijderd worden vanwege het

groot aantal segmenten dat zij geuruikt. Runnen van de program

ma's kan normaal vanaf de CANOE-terminal gebeuren. Als ponsband

gegenereerd moet worden dient vanaf de terminal een verzoek

aan de operator gedaan te worden om de ponsuandponser (file PPT)
gereed te houden.
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A4.2 Schakeling voor simulatie van hitruis

De lengte van een ponsoand, ofwei de informatieinhoud, wordt

oepaald door het aantal hits enhangt daarmee af van het

aantal sim~ltane georuikers. De metingen werden verricht

met codes in. GF(499) zodat de lengte van de orde van grootte

van ~ Kbyte is. Voor verschillende aantallen simultane ge

oruikers (N) wordt de informatie van de ponsband in EPROM's

(ty~e ~708) gelezen. De procedure is in een aparte bundel beschre·

ven. Door nu een adresteller aan te sluiten op de EPROM's komel.

de bytes (binaire woorden van 8 bits) aan de datauitgang be

schikbaar. Voor een bepaald aantal gebruikers, bijvoorbeeld

N=lO, kan de informatieinhoud dan bijvooroeeld ingelezen zijn

in de adressen van OlFAH tot 0403H• In blokschema ziet de

simulatieschakeling er dan uit als in figuur A4.3. Het gede

tailleerde schema wordt gegeven door figuur A4.4.

eLk

FCLl:.= .....L.'3H~

r""p
srA~IIIOf\t5

b:Jv OIF'~ ...

:>
ll~I'\lER~

M/HU..
S1""OcA otRJ

=0

-<1""
SrllPIIORES ~ 1

bi.!" ol{o 31'i+ 1

De klok van de adresteller (up-teller) wordt gegenereerd na

het leegtellen van de down-teller. Als voorbeeld nemen we aan
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dat in de down-teller 63d = ~llllb' wordt inge-ec ~n

klokt terwijl de twee me est significante bits het aan-

tal stoorders, 0 dus volgens tabel A4.1, aange-

ven. Het datawoord was dan 3FH• Na 63.Thop.1/63=Thop' dus
na de duur van een hop, wordt de tellerinhoud 0 en wordt

nieuwe data omtrent duur en aantal simultane stoorders inge

klokt. Intussen werd bij het inklokken van de voorgaande data

na ~T ~ec een klok~uls gegenereerd die de adresteller met 1
ophoogde. De nieuwe informatie is nu dus reeds op de datauus

aanwezig. De timing is hierbij niet kritisch, het geheugen

en de logica zijn ruimscho~ts snel genoeg.

Het aantal stoorders wordt dus ingeklokt voor een duur die

wordt aangegeven door de 6 minst significante bits uit het
datawoord. De down-teller wordt namelijk leeggeklokt met een
constante klok, slech~afhankelijk van de hoprate.

Een multiplexer zorgt ervoor dat de oinaire representatie
wordt omgezet in een aantal opencollector lijnen (met een

maximum van 3 - binair veld van 2 posities of bits)~ Vanuit

deze uitgangen worden dan de drivertrappen van de storende
gebruikers g~stuurd.

Als het eindadres van de hitinformatie bereikt wordt, wordt

een Preset puls gegenereerd waardoor de adresteller ter simu
latie van de cyclisch gesloten codes opnieuw op het begin
adres start.

A4.3 Schakeling voor simulatie van hopruis

Figuur A4.5 toont de schakeling voor het simuleren van hop

ruis. De klokfrequentie voor aansturing van de simulatiescha

keling voor de hitruis wordt door 63 gedeeld, waardoor de hop
frequentie verkregen wordt. Deze klok wordt aangeboden aan de

maximale lengte g~nerator van de hopruis-simulator. Deze gene

rator genereert codes uit GF(23). Het irreducibele polynoom is

f(X) = x3 + X + 1. Van de 7 moselijke tuples wordt door een 'one
of eight' decoder telkens eGn uitgang van de 9301 laag waardoor

de hiermee corresponderende schakelDar sluit. Met semi-random
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fasesprongen (geintroduceerd door looptijdvertragingen via

een kabel) wordt dan de FM-carrier aan de ontvangeringang

aangeboden.

A4.4 Praktische beschrijving van de simulatie-opstelling

Figuur A4.6 toont de simulatie-opstelling in blokschema. De
klokgenerator is instelbaar in frequentie. Na de ling door 63

wordt deze frequentie aangeboden aan de hopruis-simulator.

80vendien is hier een frequentieteller aangesloten die direct

afleesbaar de hopfrequentie aangeeft. Op afstand wordt de puls

trein van de klokgenerator direct aan de hitruis-simulator aan
geboden. De zenders zijn op afstand geinstalleerd om de directe
instraling op de ontvanger te minimaliseren. Met de schakelaar

5 kan de hitruis-simulator op afstand worden in- en uitgescha
keld. Het aantal simultane gebruikers kan, door uitwisseling

van EPROM's en adresinstelling conform paragraaf A4.2, worden
ingesteld. De voedingsspanning van de drivertrap van de storen

de zender (dit is er slechts ~~n in het gerealiseerde simula
tiesysteem) wordt geschakeld waormee een snelle aan~uit schake
ling wordt verkregen.

Voor TTNR metingen kan een toongenerator worden aangesloten.
Subjectieve beoordeling geschiedt door beoordeling van spraak

signalen. Hiertoe zijn op kanaal I en II verschillende signalen

0;) een taperecorder opgenomen. De metingen gebeuren aan de

audio-uitgang van de ontvanger met een wave-analyzer en een
RMS-voltmeter.
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APPENDIX 5: ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOuR GEcRUIK

VAN INTERFERENTIE AbSORPTIE CIRCUITS (lAC)

Door onderdrukking van de verstoringen in een FH/COMA

systeem zou de oeoordeling van het audiosignaal als ceter
kunnen worden ervaren. Met de bekende geintegreerde com
ponent TDA100l (AN10l), die door Philips in autoradio's

voor interferentieonderdrukking wordt gebruikt, is deze

mogelijkheid onderzocht.
Met een hoogdoorlaatfilter wordt de interferentie (en dan

met name die interferentie die door de ontsteking wordt ver

oorzaakt) gescheiden van het audiofrequent signaal v06r
stereodecodering. Deze interferentiepulsen worden versterkt

om een one-shot te tri~geren. Hiermee worden gating pulsen

verkregen die het audiosignaal interrumperen. Het audiosig
naal, wat vertraagd wordt door een laagdoorlaatfilter, wordt
hiermee constant gehouden gedurende de periode dat het sig-

naal verstoord wordt. In figuur AS.l wordt het sbhema gege-
ven. De TDA100l (AN10l) is in blokstructuur uitgewerkt. Het
audiosignaal wordt door de emittervolger versterkt en ver
volgens laagdoorlaatgefilterd. Het triggersignaal wordt nu niet,
zoals in autoradiocircuits georuikelijk is, uit het audiosig

naal gedestilleerd vanwege de laagdoorlaateigenscha~penvan
de demodulator.

Het MF signaal o~ de collector van Q17 (STABO XF2200 27 MHz
MARC) wordt door een emittervolger versterkt en vervolgens

laagdoorlaat gefilterd (figuur AS.2). ~lle componenten van

r-------.---r-....c /11. ViJlt· .
. r· . - .

",,~{ 21.J4v
MF ~I--+~

(~,,.c )

~#42.

11,n.

Fig AS.2
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de MF (10,7 MHz, mengprodukten met spacing van 455 kHz) worden

vanaf 300 kHz wejgefilterd. De verstoringen door hits geven

aan1eiding tot extra ruis in Oe MF met een bandbreedte van enke1e

honderden kHz. Dit signaa1 (figuur A5.i) wordt dan hoogdoor

1aatgefi1terd. Er werd een uitstekend triggersignaa1 verkre-

gen.

Toch hebben experimenten aangetoond dat met lAC's geen wezen

1ijke veruetering van het signaa1 moge1ijk was. Subjectief

werd het ze1fs a1s veel slechter ueoordee1d. De oorzaak hier

voor (figuur A5.3) moet worden-gezocht in fasediscontinuiteiten

bij hernieuwd inschake1en van het gating circuit~ Oit gating

circuit .bestaat.u~t.een kleine CQQdensator die.nor~aal geduren

de de tijd dat verstoringen plaatsvinden de uitgangsspanning
constant houdt.

Fig A5.3
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APPENDIX 6: EVALUATIE MARC AP?ARATUUR

A6 0 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 27 MHz MARC (Machtigingsregeling

Algemene Radio Communicatie ~6.11) voorzien in de behoefte aan ee

goedkope component voor FM-modulatie en -demodulatie. dovendien

zijn hiermee reeds uandfilters en een complete audiofrequent

uitrusting u0schikuaar. De signanlkwaliteit is echter matig.

Ue' zenders van MARC apparatuur hebben type-goedkeuring en vol

doen aan de door de PTT gestelde eisen. Hierin mag blijk~ns

recenties [A6.~-A6.3] weinig verschil worden verwacht.

Uit correspondentie met de Radio Cuntroledicnst (RCD) ulijkt dat

de resu~taten oij metingen aan de ontvanger slecht waren. De

uasispost STAwO XF ~~OO kwam hieroij voor wat oetreft de inter

modulatiemetingen als beste uit de uus. Van de genoemde set wer

den er twee aangeschaft. Als stoorbron voor een random access

omgevinu werd een SKYLINE SEN FOR mODiele post aangeschaft, die

overigens gebruik maakt van precies dezelfde, Japans aandoende,

oasisprint.

Tot voor kort waren er dan ook geen eisen gesteld aan de ontvanger

van MARC a~paratuur. Met de uitbreiding in 1982 van 22 tot 40

kanalen en van 0,5 tot ... ,5 .~att zendvermogen zijn op last van de

staatssecretaris van Verkber en Waterstaat ook aan de ontvanger

eisen gesteld [Ao .4J •

A6.~ Korte technische LJeschrijving van de georuikte MARC apparatuu

De uasisstations v'n het type STAwO XF ~~OO z~Jn voorzien van een

gelijkspanningsvoedin~met een ~~O Volt/50 Hz aansluiting. De

SKYLINE SE,'IFOR, ueooeltJ voor mooiel geuruik, heeft slechts een

13,8 Volt gelijkstraom aansluitin0. Daar dit apparaat verder

hetzelfde is opgeuouwd geldt voar zover ook hiervoor de onder-
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staande beschrijving. Deze ueschrijving geschiedt aan de hand

van figuur A6.1.

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

insteluaar gestauilisebrd op 13,4 Volt. Zij is primair afgeze

kerd met 1/2 Amp en secundair met 1,,5 Amp. In- en uitschakelen

geschiedt met een schakelaar op de volumeknop in het secundaire

transformatorcircuit.

De T/R (Transmit/Receive) scnakelaar zit op de microfoon. De

omschakeling van zenden op ontvangen v.v. geueurt in het apparaat

op een geh~el elektronis~e wijze met Q17, Q18 en Q19 (DC SWITCH,

S'N, SW, S.J-L, SW, M). De voedingsspanning wo rdt hie rvoo r omlaag

gebracht naar 9 Volt door Q16 (A.V.R.).

'-"~-'-'---_..-__.c_ _-..._._ ----_._---- .._...-------..-_ ..._-

"'-:;1

~ L::~ -'- .. ,_.-:~:='.~_~_.~~ I~: . ~: "I
-_ __ _ "Of ._ _ , ..'_ • __ ••01

~~. ()) 8Sm-t9~rrT~~q~r5~·... In -- .,,- - 1.':1"_"- .....

~':; ==

Fig. A6.1: schema van de STAuO XF ~,OO MARC zend-ontvanger
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In de zendsituatie wordt het si8naal 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 Q15 (FILTER). De VCO (VCO) is
fasegelockt aan een quartzreferentie vvlgens het synthesizer

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

het, kristal no~ wat te vertrekken (OSC MIXER). De kanaalafstand

is 10 kHz [A6 .4] .

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

van de VCO wordt vermenigvuldigd tot de dubbele frequentie en
versterkt tot 0,5 ~Jatt .RF vermogen (DOUcLER, 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 ontvanger aangeuoden (27 MHz RF AMP). Oeze

ingang is oeschermd met diodes. ~6 staat in geaarde uasis ge

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

synthesizercircuit o~ een andere frequentie gelockt. De eerste
middenfrequentie van de superheterodyn~ontvanger zit op 10,695
MHz en wordt kristal gefilterd. 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 squelcn aangeuracht.

Na FM demodulatie wordt het sign~al versterkt tot voldoende

audiovermogen met dezelfde versterker dan your de microfoon

werd Jeuruikt. :-let lUidsprekertje is van slechte kwaliteit.
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A6.3 De doorlaatkarakteristieken

um voor verschillende sprekers tochffin betrekkelijk constante

modulatiediepte te verkrijgen is ~~n automati3che volume controle

in de microfoon-versterker aangeuracht. De tijdconstante is on

geveer 1 sec. Figuur A6.L geeft de ALe karakteristiek.

1
VRM~ 4

(\\ICKO A(!I.P OIl.T

PRf el\\PH IN
(VOL..T)

3

2..

-to o

Fig A6.2: karakteristiek van de ~automatic loudness control'
schakeling in de microfoonversterker

~ij normaal georuik is de spanning uit de microfoon ongeveer

80 mV tt wat overeenkomt met ongeveer -~5 ddV voor de RMS waarde.

De Test Tone voor het experiment beschreven in hoofdstuk 5 werd

op dit niveau ingesteld.

Het signD~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 demodulator-audioversterker.

Verstoringen ten gevolge van hits alsmede hopruis worden geIntro

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

vanger is dan slechts uelangrijk. 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 fV (40 dbrV) in 50

0hm. De toonschakelaar stond hierwij 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 A6.5 bekijken. 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

esn 'gest~ndariseerd CCITT kanaal'.

03 ~

o.b

Fig. A6.3: de pre-emphase karakteristiek

r
tJp..M~

(dBV)
c

-10

IOC lOCO

10000teo 0rOo
7 f (Ht)

Fig. A6.4: de banddoorlaatkaraktcristiek van de ontvanger
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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 intermodulotie-prudukten. Maar 00k 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 samen8evat.

IM-produkten relatief aan het vermogen in de grondharmonische
(fTT = 1 kHz)

ontvanger
p tutale keten zwaai = 1,5 kHz zwaai = 2 kHz

2e ha rm. <: -16 du ~ -40 do < -34 du
3 e harm. < -26 do < -35 do < -33 dd

4
e harm. < -26 dd <-55 do <'-40 dB

A6.4 Gevoeligheid

De gevoeligheid van de set wor~t opgegeven als <0,L5 ~Vult

oij een S+N/N van ~O duo Gemeten werd ongeveer 4,5 ~volt antenne-
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spanning v00r 10 do S+N/N.

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

;z;ijn en slec,1ts een sUbjectieve maat te presenteren.

De resultaten zijn in de onderstaande ta~el opgenomen.

Antenne- Equivalent Aanwijzing

spanning ingangsvermogen S-meter

( V) (dB V)

1 0 0,1 ~ 0,2

2 6 0,5

3,7 11,3 1

7,0 17 2

16 24 3

26 28,5 4

42 32,7 5

96 39,5 7

210 46,5 9

A6.5 De FM-demodulator

In tegenstelling tot hetgeen geschreven wordt in [A6.~ is de

FM demodulator niet van het PLL type. Het is een coincidentie

demodulator van PANASONIC, type AN ~40 [A6.S]. Er is dan ook

geen sprake van een extended threshold.

Het FM-threshold effect is gemeten. De resultaten zijn te zien

in fiGuur A6.7. De TTNR is ongeveer l~,S db op de drempel. Dit

correspondeert met de theorie, zie hiertoe houfdstuk 5.

Figuur A6.6 geeft het ulokschema van de FM-demodulator.
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APPENDIX 7: SYNCHRONISATIE

A7.1 Inleiding: correlatie

Om een idee te geven hoe groot het synchronisatieprobleem
is hoeft men alleen maar op te merken dat de meeste systeem
beschrijvingen elke discussie over synchronisatie (hoe deze

verkregen wordt en behouden blijft) vermijden [6].
In zeer algemene zin zijn alle ontvangers van zichzelf matched
filter ontvangers, of wat hetzelfde is, correlatie ontvangers
[12J. Oit is ook zeer zeker waar in spread spectrum ontvangers,
zowel OS als FH.
Synchronisatie, wat inhoudt initiele acquisitie plus tracking,
in een FH-systeem, zoals dat wat in dit verslag wordt beschre

ven, is in wezen analoog aan synchronisatie in een m-ary freq
uency-hop~ing systeem, uitgezonderd sommige speciale binaire
frequency-hopping systemen. Een m-ary frequentie-hopping sig
naal heeft een keuze uit m frequenties. In ons geval vertegen
woordigen deze frequenties'of "kanalen" geen (M)FSK carriers
zoals in data-systemen maar FM gemoduleerde carriers. Bij syn
chronisatie kunnen hier ook (ongemoduleerde) carriers afgetast"
worden.

Voor detectie van en synchronisatie op zo"n m-ary signaal moe
ten alle mogelijke kanalen beschouwd (kunnen) worden. Er_moet

een beslissing genomen worden aan de hand van de spectrale
verdeling van het ontvangen signaal in de spread bandwidth •.
Met de corresponderende lokale referentie code moet dit signaal
naar de basisband (27 MHz) worden teruggebracht (de-spr~iding).

Het synchronisatieprobleem kan nu worden vereenvoudigd tot syn

chronisatie van de correlatie-ontvanger of meer specifiek de
correlator (met processing gain Gp door "smalbandige uitfilte
ring" van het gewenste signaal (H2». Een beslissing aangaande
de relatieve fase (tijdverschuiving t) van het cyclisch gesloten
patroon ten opzichte van het gewenste zendersignaal moet dan
genomen worden.
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A7.2 Gewenste code-eigenschappen

Definieer de auto-Hamming-correlatie functie als

met N=Q-l, h, X en T gedefinieerd als in paragraaf ~.2. Als we

ook willekeurige frequentieverschuivingen (bijvoorbeeld ten

gevolge van Doppler-verschuivingen) in onze beschouwing mee

nemen dan zal de auto-Hamming-correlatie functie van twee vari

abelen afhankelij·k zijn, ~en bT. (13), (17) en (18) uit [29J
geven een afschatting voor de twee variabelen waarin dan een
dubbele sommatie voorkomt. Figuur A7.1 geeft voor Q=23, k=l en

~=(Q,l) (H4) de auto-Hamming-correlat1e functie voor sinusoidale
chips (gepulsed FSK signaal met constante envelope).

Bound on time-frequency aUlocorrelalion function for
sinusnidal chips.

10

08

o

22 22

Fig. A7.1 [-29]

Voor het verkrijgen van snelle en betrouwbare acquisitie is
een scherp gepiekte auto-Hamming-correlatie functie gewenst.

Dit probleem is niet wezenlijk verschillend van synchronisatie

in data-systemen [56] (correlatie binaire signalen - Hammi~g

correlatie FH signalen). Optimale patroonsynchronisatie wordt
mogelijk als geldt

R
H

(1:) = {O voor 'CFO
xx 1 voo r "'[;::0.

Ook signalen van zenders, andere dan de gewenste, zullen bij
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synchronisatie in een random access environment van belang

zijn. Qe-kruis-Hamming-correlatie funct~e is daartoe gede
finieerd als:

1'L-2..-
1

h (X. , Y. ~), O~T4. T1. 1.+ Co

i=O

(24)

Uit oogpunt van het aantal hits tus~en de gebruikers moet dit

minimaal en liefst gelijk 0 zijn voor of"rLT, \lYi "
Wat voor gevolgen heeft multi-user 'interferentie' voor het

verkrijgen van synchronisatie (de acquisitie) van een ontvan

ger op de gewenste zender? Beschouw daartoe figuur A7.2

code v/h ge
wenste paar

}
code v/d sto
rende paren

;------'t',;------+.),
I

"q 1 4 1212. 1210 I 19 I 76 1236 ( 110 I 12 ~
)

q 110 I 12 I 7 1212 12J.O 1 191 76 I238 ~

q 4 I3330 1222 1111 I 14 I 32 I 64 1128 P
A:

Fig. A7.2

De patronen z1.Jn cyclisch gesloten en tellen elk 8 sloten.

Voor de t ij dvert raging Jt, van code At reedt eeQ piek op
in de kruis-Hamming-correlatie functie. Uit de bovenstaande
figuur zal dUidelijk worden dat een piek in de kruis-Hamming

correlatie functie met sensing slechte en onbetrouwbare trig

gering teweeg brengt. De False Alarm Rate (FAR) [4J zal sterk
vergroten terwijl ook het aantal hits groot kan zijn. Klaar

blijkelijk is een minimaal aantal hits voor willekeur1ge re

latieve tijdverschuivingen van de patronen een goed trigger

(lees synchronisatie) criterium~ Een lage (altijd positieve!)

en vlakke kru1s-Hamming-correlatie functie is gewenst.

A7.3 Methoden voor acguisitie in systemen zonder centrale timing

De (Hamming-)correlatie van een lokale reeks in de ontvanger
met het ontvangen signaal wordt bij alle methoden van acquisi-
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tie verkregen door sensing*van de frequentiesloten. We laten

hier de mogelijkheid van een extra synchronisatiekanaal (bij

voorbeeld met extra FSK carriers) buiten beschouwing (wenselijk

in een asynchroon systeem zonder centrale timing).

Er wordt mevstal uitgegaan van een grootste gemiddelde signaal
niveau uit de correlator. Dit is mogelijk omdat niet aIle be

schikbare kanalen tegelijkertijd bezet zijn. Als het systeem
zwaarder belast wordt (grotere bezetting) zullen meer kanalen

gelijktijdig bezet zijn. Acquisitie zal moeilijker worden, de

optimale thresholdsetting moet worden aangepast [4J.
De seriele zoektechniek is een zeer simpele en goedkope techniek.

Er wordt serieel in de tijd met cyclisch verschoven patronen ,

(over fracties van chips) gecorreleerd met het ontvangen signaal.
Overschrijding van een threshold na integratie van het gedetec

teerde signaal levert een criterium voor berekening van de FAR
(probability of false detection) en de Miss Prooability. Krebser

[4) geeft een verhandeling hiervan.
Bij (initiele) acquisitie wordt dus serieel in de tijd gesensed

of een signaal een bepaald hoppatroon voIgt. In het ~lgemeen zal

dan over een aantal chips afgetast moeten worden, zodat de acgu
isitie altijd een veelvoud van de chiptijd zal duren. Als de

tijdonzekerheid groot is, het serieel zoe ken moet worden uitge

voerd voor lange perioden van het patroon, vraagt dit zeer veel

tijd [59J. Vandaar dat een (kortere) preamble soms wenselijk is.

Een andere methode is te zoeken met een bank van paralelle corre

lators om de acquisitietijd te reduceren.

Bij nieuwe technieken voor acquisitie v_an FH-signalen wordt re

duktie van de acquisitietijd verkregen door 'autoregressive
spectral estimation', uitgevoerd door een spectral estimation

algorithme'(op de computer) [57,5_8J. FiguurA7.3 [5?] geeft de
procedure in een blokdiagram. Een probleem kan de noodzakelijke
zeer hoge sample rate zij n (sample rate Rs > 2.xW).

*niet coherente envelope detectie van ruis resp. Signael plus

ruis geeft een Rayleigh respectlevelijk Rice kansverdelings

functie [4,41,62J.
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FH code acquisition logic.

Fig. A7.3 [S1-1
ACQUIRED
PI! CODE

A7~4 De tracking-fase

Als acquisitie verkrregen is moet het signaal 'getrackt ' worden.

We zullen daartoe eerst een vergelijking maken met tracking

(en synchronisatie) van een sinusoidaal signaal (PLL, c~herente

detectie, demodulatie) respectievelijk van gecorreleerde signalen

(DLL).
In een PLL systeem kan initie1e acguisi.-tie (het in lock brengen

of het dicht bij de lock situatie brengen) gebeuren met een

frequentie-discriminator. De high-gain fase-comparator neemt

over zo gauw een ongeveer lock situatie wordt bereikt waarna

de tracking-fase volgt. Een frequentie-lock-loop garandeert
initiele acquisitie en is eigenlijk een (gulle) middenweg.

Bij een DLL kan initiele acguisitie gebeuren door een extra
spanning mee te geven na het filter in de lUs~ De klokfrequentie

moet iets afwijken van de gezonden signalerings-rate. Zo gauw

een ongeveer lock situatie wordt verkregen neemt de high-gain

discriminator(-kromme) over en wordt de klokfrequentie gelijk
aan die van de gezonden reeks. Het systeem blijft dan met

maximale correlatie de ontvangen bitstroom volgen (tracking-fase).

*naar analogie met sweeping in een PLL systeem
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Als er informatie wordt m~egezonden kan afhankelijk van de

data de ontvangen reeks wel of niet geinverteerd zijn. Om te

voorkomen dat de geinverteerde discriminator-kromme de scha
keling uit lock trekt kan bijvoorbeeld in het voorkomende geval,

afhankelijk van de data, ook de lokale reeks geinverteerd worden.

A7.5 Tracking van een FH-signaal

Voor tracking van een FH-signaal (niet coherent) wordt gebruik

gemaakt van envelope correlatie: de delay~lock loop die gebruik

maakt van envelope correlatie [60]. Figuur A7.4 geeft h1ervan een

voorbeeld.

....n; 1ft - rl COl Iw.t + f.
+" ItI ........c:arrMedon MIWOfk ......,....r-----

I
I
I
I

An 1It_. form of the dolay-Iocked loop
using anvolo... coINlalion [Gill, t988, 415-426], The
delay error il €:& -t. f.

Fig. A7.4

Voor tracking (van de delay) tussen twee gecorreleerde signalen

is de delay-lock loop (DLL) het optimale device. Het device
volgt de vert raging van een ~reedbandig signaal op dezelfde
manier als een phase-lock loop de fase van een sinuSOLdaal

signaal volgt [60J. Voor gebruik in k'ruiscorrelatie operat1es

kan met~ gewenste hoeveelheid vertraging 1:' eenvoudig het

signQal in de discriminator worden geregenereerd.
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Met de early-late channels in figuur A7.4 wordt door aftrekken

van de signalen Yl(t) en Y2(t) geconstateerd wat de 'fase' van

het codepatroon in de ontvanger is ten opzichte van dat van het

ontvangen signaal.

Als het codepatroon van de ontvanger naloopt zal de veo, die

het LFSR of het geheugen met de codes uit GF(Q) klokt, moe ten

wor~en versneld. Dit kan bijvoorbeeld corresponderen met het

aanbieden van een hogere spanning aan de veo. Figuren A7.5 en A7.t

geven de discriminator-karakteristieken voor respectievelijk

1 en 1/2 chiptijd vertraging-vervroeging van de early-late

channels, en dit bij envelope correlatie met een square-law

detector (optimaal [12J ).

Fig. A7.5

parabolisch geshaped (square law)

(b)

-0.2

-0.4

-0.8

-0.8

-1.0 (I'

Delay dilcriminat:ot charlcteristic of a
detly.lock loop with an envelope carrelator (squire-law
detect"') lor cod..ell,,"tionl 01 (I) ~ Alnd (b) ~A/2 Fig. A7.6

Als we weten dat de ~cquiSitie logica (n
1
-k1+1)T seconden nodig

heeft [S8J dan kunnen we het signaal voor een evenzo lange tijd

vertragen zodat g~~n acquistie-burst vooraf nodig is.
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Een FH-ontvanger kan er dan uitzien als in figuur A7.7.

Fig. A7.7

DATAOUTPUT

FIt DOOOUI.ATOR/CORRELATOR

r - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - ..,
I ,,,

,
,,
IL. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

FH receiver.

De hierin aangegeven early-late gate kan worden gerealiseerd

als in figuur A7.5 met early-late channels. Voor omschakeling
van aC9uisitie op tracking zorgt de acquire/track logica •

.Acquisitie door serieel zoeken is in wezen hetzelfde als zoeken
met een DLL (door een offset spanning en de corresponderende

verschillende rates van ontvangen c.q. ontvanger codes), zodat
ook hier de analogie met de bekende synchronisatie-methoden

gevonden is.

De early-late gate als in figuur A7.5 vraagt om 2 extra synthesi
zers. Door nu na het springen van de verbinding naar een ander

slot met de laatst gebruikte synthesizer nog even langer te
blijven aftasten, ~n, door met de synthesizer die actief zal gaan

worden af te tasten voordat de verbinding in dit slot gaat

bestaan, kan in een FH-verbinoing waar zender en ontvanger de

beschikking hebben over twee synthesizers, die om de beurt worden

aangeschakeld, toch eenvoudig tracking plaatsvinden.

Toch zal, als de chiptijd aan een kristal gerefereerd is en

eenmaal acquisitie verkregen is, tracking §8en aanmerkelijke

problemen meer opleveren. Met een microprocessor algorithme
•

is de mogelijkheid zonder early-late channels (die dan extra
zijn) niet uitgesloten. Initiele acguisitie blijft het grootste
probleem.
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