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SAMENVATTING

Beschouwd wordt een lineair spread-spectrum systeem met de

volgende eigenschappen:

oirect-sequence (OS) spreading

- Binaire datamodulatie

- Dubbelzijband RF modulatie met onderdrukte draaggolf

Aan de hand van een lineair basisbandmodel wordt de invloed

nagegaan van filtering in de zender, van filtering v66r en na

de correlator in de ontvanger, en van filtering na de

referentiecodegenerator in de ontvanger.
De voorwaarden voor optimale filtercombinaties bij witte RF

ruis worden bepaald en de invloed van filtering op de

onderdrukking van achtergrondruis van medekanaalgebruikers

wordt besproken.

Met behulp van numerieke berekeningen wordt de storings

onderdrukking bepaald voor verschillende spektrale

vermogens verdelingen van de storing. HierbU bleek het systeem

het gevoeligst voor 'tone jammers' te zijn. Tevens wordt

met enkele voorbeelden aangegeven op welke wUze tot specifikaties

voor het gebruik van de RF band gekomen kan worden.

Tevens wordt een mogelijke reden voor het toepassen van

Sequence-Inversion-Keying (SIK) besproken en afgeleid dat

integrate-and-dump filters ideale postcorrelatiefilters zijn

bij de beschouwde coherente detektie.
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1.INLEIDING

Sinds "1'0948 is dank zij Shannon BJ een absolute bovengrens voor
~-

de capaciteit van een communicatiekanaal bekend. SU

binaire signalen blUkt het aantal bits dat per seconde

foutloos overgezonden kan worden niet groter te kunnen

worden dan de volgende bovengrens waarde:

(bit/sec)

HierbU is Sr de bandbreedte van het kanaal,N het ruisvermogen

en S het signaalvermogen.

Met deze bovengrens kan vastgesteld worden dat het mogelUk

is de signaal-ruisverhouding te verminderen als meer band

breedte beschikbaar is dan voor de overdracht strikt nood

zakelijk is.

Het belang hiervan werd aanvankelUk vooral in het militaire

onderzoek onderkend. 8U militaire verbindingen zal men het

liefst onder de ruis willen werken om herkenning en afluiste

ring te voorkomen. Een belangrUke overweging was daarbU bo

vendien dat het met speciale modulatietechnieken mogelUk is

de uitgezonden signalen op een zodanige manier in de band

uit te smeren dat smalbandige stoorbronnen (jammers) onder

drukt worden en het afluisteren nog verder bemoeilUkt wordt.

Deze technieken, waarbU door een extra modulatieproces

signaalvermogen over een bredere frekwentieband dan strikt

noodzakelUk verdeeld wordt staan bekend als spread-spectrum

technieken [2] ·

9
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uitgangs-
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•
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afb.1.1: spread-spectrum systemen
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In spread-spectrum systemen [3]wordt het signaal naast de

gebruikelijke vormen van modulatie met behulp van een

spreidingsfunktie gemoduleerd.

Deze spreidingsfunktie is in het algemeen in de zender en

ontvanger in digitale vorm als een zich periodiek herhalend

codesignaal aanwezig. Het toegepaste spreidingsproces in

de zender wordt dus in het algemeen door een codereeks ge

stuurd.

Als de in de zender gebruikte codereeks onbekend is voor

de ontvanger is ontvangst zeer moeilijk. Een bericht kan

daarom naar een geselecteerd aantal ontvangers verstuurd

worden. Daarnaast worden alleen de signalen ontvangen die

op de in de ontvanger ingestelde spreidingsfunktie (code

reeks) zijn aangepast. Andere signalen zullen in meer of

mindere mate onderdrukt worden. Door het spreidingsproces

is daarom storingsonderdrukking mogelijk. De in het alge

meen als proces-ga in aangeduide storingsonderdrukking is

een van de belangrijkste eigenschappen van spread-spectrum

systemen.

Samenvattend kunnen de volgende eigenschappen genoemd worden:

'versluierde! communicatie met onherkenbaar lage

spectrale vermogensdichtheden tot beneden de ther

mische ruis mogelijk

- beschermde communicatie mogelijk door het toeoassen van

cryptografisch gecodeerde spreidingsfunkties

betrouwbare communicatie mogelijk,met relatief geringe

gevoeligheid voor storing zowel van stoorbronnen

(jammers) als van het eigen signaal bij meerwegsverbin

dingen (multipath)

Deze mogelijkheden bij spread-spectrum systemen brachten al

aan het eind van de veertiger jaren onderzoekers ertoe om

proefsystemen te ontwikkelen [4,pp.1-14].

De opbouw van praktische systemen bleek met de elektronika

van de veertiger jaren echter problematisch te zijn. Tot de
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komst van de halfgeleiderelektronika aan het eind van de

vUftiger jaren leidde het idee van spread-spectrum communi

catie daarom een enigzins sluimerend bestaan.

Met de komst van micro-elektronika echter is het onderzoek

naar bruikbare spread-spectrum systemen in een stroomver

snelling terechtgekomen. Een belangrUke reden is hiervoor

uiteraard nog steeds de militaire interesse.

In toenemende mate verdienen echter de meer civiele toe

passingen van spread-spectrum systemen de aandacht waarbU

met name aan multiple-access systemen gedacht kan worden.

SU spread-spectrum systemen is het mogelUk dat meerdere

gebruikers tegelUk aktief zUn op hetzelfde breedbandige

RF kanaal (multiple-access). Aan de gebruikers moeten daar

bU spreidingssignalen (codereeksen) toegekend worden die

onderling weinig overspraak geven (kleine kruiscorrelatie

w~arden).

Deze vorm van spread-spectrum multiple-access techniek staat

bekend als ~ode-~ivision·~ultiple-Eccess C~) techniek.
In dit verslag wordt een COMA zend-ontvangstsysteem beschouwd.

BU de ontwikkeling van COMA speelt het volgende een rol:

Er is een stUgende vraag naar kanalen voor gebruikers

met lage activiteit, waarbU bUvoorbeeld gedacht kan

worden aan mobilofoonverkeer(bUv.autotelefoon,porto

foons) of aan afstandsbedieningstoepassingen.

Behalve schaars is bandbreedte bU bUvoorbeeld satel-
•

lietcommunicatie ook duur zodat het multiple-access

verkeer liefst zo efficient mogelUk van de band ge

bruik moet maken.

Om deze reden kunnen de volgende twee voordelen van COMA sys

temen genoemd worden:

-1: In vergelUking met andere multiple-access systemen

kunnen bU COMA een groter aantal gebruikers op een

relatief eenvoudige manier toegang verkrUgen omdat

het omschakelen naar andere codesignalen, in feite

het omschakelen naar andere verbindingskanalen, re

latief eenvoudig is.
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Hierdoor kan het 'verkeer' van een groter aantal

gebruikers 'gebundeld' worden, wat in het bijzonder

bij lage gebruikersactiviteit grote voordelen op

kan leveren. Bij de combinatie van lage gebrui

kersactiviteit en een kleiner aantal gebruikers

is de reservecapaciteit die aanwezig moet zijn om

incidentele pieken in de vraag naar kanalen op te

vangen ten opzichte van het aantal kanalen oneven

redig groot~ Door uitbreiding van het aantal ge

bruikers kan de reservecapaciteit over een groter

aantal gebruikers verdeeld worden zodat de gemid

delde bezetting van de kanalen toe kan nemen

(wetten van Erlangr5,Pp.B6-10~).

-2: Spread-spectrum systemen kunnen gebruikt worden

zonder dat de band exclusief voor deze systemen

gereserveerd is: Incidenteel gebruik van spread

spectrum systemen in een band die gedeeltelijk al bij

voorbeeld voor FDMA gebruikt worden is mogelijk. Ook

is de geleidelijke overgang naar spread-spectrum sy

st:me~ mogelijk (groot voordeel bij transition-planning).

Technische beschrUving

Bij het uitsmeren van de zendvermogens in de RF band worden

voornamelijk drie technieken gebruikt (of combinaties ervan)

-1: Direct-Seguence(DS)spread-spectrum technieken waar

bij het over te brengen signaal direct gemoduleerd

wordt met het codesignaal.

-2: Freguency-Hopping(FH)spread-spectrum technieken

waarbij de draaggolffrekwentie volgens een door het

codesignaal voorgeschreven patroon omgeschakeld

wordt.
-3: Chirp spread-spectrum technieken, die aan de radar

techniek (pulscompressie) ontleend zijn en vooral toe

gepast worden bij afstands- en richtingsbepalingen

(ranging,tracking,navigatie). Bij deze technieken is

analoge signaalverwerking (zonder digitale codesignalen)

mogelijk, bijvoorbeeld met SAW looptijdfilters.
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Voor communicatietoepassingen komen voornamelijk de direct

sequence en de frequency-hopping techniek in aanmerking.

BU frequency-hopping wordt de draaggolffrekwentie omgescha~

keld. Omdat hierbij een bepaalde inregeltUd nodig is (syn

thesizers) is de omschakelsnelheid (hop-rate) beperkt.

Tegenover dit nadeel van frequency-hopping systemen kan

het nadeel van direct-sequence systemen genoemd worden

dat deze, in tegenstelling tot frequency-hopping systemen,

gevoelig zijn voor fasevervormingen.

In dit verslag worden (B)P5K direct-sequence systemen be

schouwd.

De opbouw van deze systemen wordt in afb.1.2 gegeven:

inyangs-

signaal

4 uitgangs-

signaal

code- draag-
signaal golf
(:!:on

afb.1.2: pL'l,1l,i~'-'SC:,8',,,-, (G)P51<
systeem

draag- code- postcorre-
golf signaal latiefilter

(:!:,1 )

direct-sequence spread-spectrum

In afb.1.2 kan gezien worden dat in feite dubbele modulatie

toegepast wordt. ~et behulp van mixer 1 wordt het ingangs

signaal spectraal 'versnipperd' door een codesignaal waar-

van de duur van de codebits (codechips)(veel) korter is dan de

snelste wisselingen in het ingangssignaal. Met mixer 2 wordt

het gespreide signaal op een (hoofd) draaggolf gemoduleerd.

Met mixer 3 wordt het ontvangen signaal van deze draaggolf

ontdaan, waarna in mixer 4 tenslotte het spectraal versnip

perde vermogen weer in de basisband samengevoegd wordt.

Omdat het spectraal samenvoegen van het vermogen in mixer 4

op dezelfde manier moet gebeuren als het spectrale uitsprei

den van het vermogen in mixer 1 spreekt men in mixer 4 in het

algemeen niet van demodulatie, maar van correlatie.

In afb.1.2 is tevens een postcorrelatiefilter aangegeven.

Met behulp van dit filter kunnen ongewenste smalbandige

radio-frekwente storingen onderdrukt worden, wat als volgt

verklaard kan worden:
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Als een smalbandig signaal ontvangen wordt zal dit signaal

na RF demodulatie,met mixer 4 spectraal gespreid worden,

en dus in gespreide vorm aan de ingang van het postcorrela

tiefilter verschijnen. Omdat het postcorrelatiefilter alleen

het relatief smalbandige,in de basisband met mixer 4 samen

gevoegde~ingangssignaaldoor hoeft te laten kan een groot

gedeelte van het vermogen van de ongewenste storende signalen

weggefilterd worden. Door het toepassen van spreidingspro

cessen is dus storingsonderdrukking (process gain) mogelijk.

Bij het in afb.1.2 gegeven systeem zal in de praktijk filtering

optreden op de volgende plaatsen:

In de zender: Het uitgestraalde vermogen zal aan eisen

betreffende de uitgestraalde zijlusenergie moeten vol

doen.

In de ontvanger: Radio-ontvangers zijn op zich gevoelig

voor oversturing. Het is zinvol zoveel mogelijk radio

frekwente storing en ruis weg te filteren.

Bij het in de ontvanger opgewekte codereferentiesignaal.

Het kan voordelig zijn looptijdaanpassing toe te passen

op het codereferentiesignaal (shaping) om het

referentiesignaal meer op het ontvangen signaal aan te

passen.

Daarom is het zinvol om naast de invloed van het postcorre

latiefilter de invloed van filtering op deze drie plaatsen

te beschouwen.

Designaal-ruisverhouding aan de uitgang van het postcorre

latiefilter is een belangrijke grootheid. Deze verhouding be

paalt de kwaliteit van de verbinding, en bij digitale systemen

de bitfoutenkans.
Dit is de reden waarom in dit verslag de filter invloed op de

ze signaal-ruisverhouding beschouwd wordt.
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2. SYSTEEMBESCHRIJVING

De modellering van het beschouwde PSK direct-sequence spread

spectrum systeem is in de laatste decennia door diverse auteurs

beschouwd. ,'Met name kan daarbij naar de artikelen van Kullstam

[6] en Couch [7} verwezen worden waarin voorbeelden van de mo

dellering gevonden kunnen worden.

Omdat naar de invloed van filtering gezocht wordt zijn de

resultaten van beide auteurs echter niet direkt bruikbaar,

de invloed van filtering v~~r de correlator wordt niet be

schouwd, en voor het postcorrelatiefilter wordt direkt een

zogenaamd integrate-and-dump filter aangenomen. Op dit

laatste punt is Scholtz [S]vollediger.

Met behulp van [6] en [7] kan met toevoeging van de beschouw

de filtering de in afb.2.1 gegeven opbouw gevonden worden.

J.ngangssignaa
(data)

codesignaal draaggolf
(±.1 )

zend
~
"lO

filter

ontvang
'1'
~

filter

correctie

*filter

pos cor
relatie

'::!:::
filter

uitgangssignaal
(data)

draaggolfcodesi9naal
(±.l )

( ) 5 d ' t spread-spectrum systeem met RF correlatieafb.2.1: Principeschema B P K lrec -seQuence

De door beide auteurs beschouwde dubbele demodulatie (van de

in-fase en kwadratuurcomponent) is hierbij buiten beschouwing

gelaten.
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BÜ het in af.2.1 gegeven systeem wordt direkt op het RF

signaal gecorreleerd. Dit kan voordelig zün bÜ hoog stoor

niveau. De storing kan dan direkt aan de ingang 'gespreid'
worden zonder oversturing te veroorzaken.

Het is echter ook mogelük op IF niveau of zelfs op basisband

niveau te correleren, zoals in het in afb.2.2 weergegeven sys

teem.

-ruis
-interferentie
-medekanaalgebruikers

ingangssi9 naal
(data)

zend

filter

ontvang

filter

postcor
latie

filter uitgangss i\lnaal
- (data)

codes~9naal draaggolf
(±' ) draaggolf

correctie

filter

codesignaal
(+1 )

afb.2.2: Principeschema (B)PSK direct-sequence spread-spectrum systeem met basisbandcorrelatie

Onafhankelük van de plaats waar de correlatie in de ont

vanger plaats vondt kan een equivalent basisbandschema af

geleid worden. Voor de theorie van banddoorlaat naar basis

band transformaties kan verwezen worden naar [9,PP.175-176] •

ongecorreleerde
ruis/interferentie

n ( t )

uitgangssignaal
(data)

,......t__)_-:iI H
D

( f ) t---.;Z;;.;C;....;t..:,.)__-.).

H
S

(f)

u(t)
codesignaal

(±' )

u (t)
codesignaal

(±' )

'in.....g.....a.....n.....g.....s~s~i-g--n--a--a~l-o:){~K )_....:..1....--74 HT(F) I---~He (F ) HR( f )t---..........--ol(

(data)
s /t)

medekanaal
gebruikers

afb.2.3: Basisbandmodel voor een (B)pSK direct-sequence spread-spektrum systeem.

Hr(f) en HR(f): laagdoorlaatequivalent zend- en ontvangfilter

HC(f): laagdoorlaatequivalent van de niet in HR en H
r

uitgedrukte filtering in de
signaalweg

HS(f): correctie (shaping) filter

HD(f): postcorrelatiefilter
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Het in afb.2.3 gegeven model zal als basismodel bij de
berekeningen gebruikt worden.

In dit model wordt voor alle filters het volgende veronder

steld:

HT(O) = HC(O) = HR(O) = HS(O) = HO(O) = 1

••• (2.1)

Dit betekent in feite dat de signaalniveaus in dit model ge

normeerd worden op het uitgangssignaalniveau.

In afb.2.3 is aangegeven dat aan de ontvangeringang drie ver

schillende signaaltypes onderscheiden kunnen worden:

- Additieve ongekorreleerde signalen n(t), ruis of
interferentie die ongekorreleerd is met het code

referentiesignaal u(t).

- Signalen afkomstig van medekanaalgebruikers bij COMA s .(t)
J

- Het gewenste signaal.

Voor de ontvanger wordt lineariteit verondersteid (lineaire

versterkers, filters, en ideale mixers). Bij een lineaire

ontvanger kan het superpositiebeginsel toegepast worden,

er geldt voor de uitgangsspanning z(t) bij een lineaire ont

vanger het volgende:

z(t) = zs(t) + Zs .(t) + zn(t)
J •• • (2.2)

Hierbij zijn z (t), z (t), en z (t) de individuele responsies
s n s .

op s(t), n(t) en s.(t) van hetJsysteem.
J

Uit (2.2) volgt voor het vermogen van z(t):

E[z2(t)] = E[Z~(t)] + E[Z~.(t)] + E[Z~(tU +
J

2(E [zs.(t)zn(t)]+ E[zs(t)zn(t)]+ E[Zs(t)zs .(t)]
J J

••• (2.3)

Voor n(t) wordt bovendien verondersteld dat de gemiddelde

waarde gelijk aan nul is (geen oe component).
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Er geldt dan:

E ~s(t)znCtU = E[ZsCt)] E[ZnCt)]

= 0
••• (2.4)

E ~s . Ct) Zn ( t )] = E [zs . ( t )] ErZn ( t )]
"J J

= 0

••• (2.5)

Bij een lineaire ontvanger geldt dus:

E[Z2(t)]= E [Z~ .Ct)] +
J

+ E [Z~ (t)]

+ E [Z~(t)]

2E fz (t) z' ( t ~t ss. 1
J

••• (2.6)

Met behulp van de volgende notatie:

E [z2 (t)J = So + NO

E ~~ . (t)} + 2E [zs (t ) Zs . (t)] = N0, s .
J J J

E f~ (t)] = So + ND,s

E f~ (t)J = NO,n

waarbij E(z~(t)] opgesplitst is in de (gewenste) signaalterm en een
later (par.3.3) ter sprake te komen zogenaamde eigenruisterm

NO s' volgt voor de signaalruisverhouding aan de postcorre-,
latiefilteruitgang:

-1 -1 -1

( ~O ) = ( ~O ) + ( ~O )
o O,n D,s

-1

+ (~O )
0, s .

J

••• (2.7)
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Bij de beschouwing van het spread-spectrum systeem zal deze

vergelijking als basis dienen. Met behulp van deze vergelijking

is het mogelijk voor een gunstige systeemopbouw te kiezen als

de statistiek van de signaalvermogensniveaus bekend is.

Uit (2.7) blijkt dat de signaal-ruisverhouding SO/NO bepaald
wordt door drie termen:

- Oe signaal-ruisverhouding So/No,n; de signaal-ruis

verhouding aan de uitgang .als aan de ontvangeringang

een ongekorreleerd signaal n(t) aanwezig is, en de

eigenruis verwaarloosbaar is.

Deze term is afhankelijk van het relatieve signaal

niveau van n(t) ten opzichte van s(t).

- De signaal-ruisverhouding van de eigenruis SO/NO,s.

Deze term is afhankelijk van het absolute signaalniveau

van s(t).

- De signaal-ruisverhouding SO/NO,s. ' de signaal-ruis
verhouding aan de uitgang als aanJde ontvanger ingang

een of meerdere storende medekanaalgebruikers aan

wezig zijn,en de eigenruis verwaarloosbaar is.

Deze term is afhankelijk van het relatieve signaalniveau

van s.(t) ten opzichte van s(t).
J

In dit verslag wordt de eerste term in (2.7) beschouwd. Deze

term geeft bij hoger stoorniveau een goede benadering voor de

uitgangs-signaal-ruisverhouding SO/NO• De tweede eigenruis

term zal bij hoger stoorniveau in het algemeen verwaarloosd

kunnen worden. De eigenruis komt in par.3.3 weliswaar ter

sprake, maar expliciete berekening wordt om deze reden aehter

wege gelaten.

Op de derde signaal-ruisverhoudingsterm in (2.7) is in de

literatuur uitgebreid ingegaan. Met name Pursley [1 DJ is

in 1977 op worst-case situaties ingegaan als aan de ontvanger

ingang een (overheersende) medekanaalgebruiker aanwezig,is.

In dit artikel wordt ingegaan op de situatie als de periode

tijd van de codereeksen T gelijk is aan de bittijd Td van deseq
datamodulatie (~equence-Inversion-~eying).
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Er worden codereeksen gebruikt waarvan de kruiscorrelatie

eigenschappen zo gunstig mogelijk zijn, met de databitwisse

lingen eveneens op een voor de kruiscorrelatie-eigenschappen

zo gunstig mogelijke plaats. Bepaald wordt de maximale waarde

van de kruiscorrelatie-funktie, het maximale stoorniveau als

de cedereeksen in de ongunstigste stand ten opzichte van el

kaar staan, in de situatie dat gedurende de bitperiode van

het ontvangen signaal de modulatie van het storend signaal

~ (even kruiscorrelatiefun~tie) danwel wel (oneven kruis

correlatie funktie) van teken wisselt.

Enkele max-min kruiskorrelatiewaarden, die op deze manier

gevonden kunnen worde~ zijn door deze auteur D1] in 1980

gepubliceerd.

De maximale kruiscorrelatie-eigenschappen geven echter geen

uitsluitsel over de gemiddelde signaal-ruisverhouding. Omdat

bovendien door deze auteur alleen de situatie beschouwd is

met een overheersende medekanaalgebruiker, bij afwezigheid

van filtering v55r de correlator, en bij afwezigheid van code

klokfouten in de ontvanger, wordt in dit verslag op deze

resultaten niet verder ingegaan.

Een aanzienlijk eenvoudiger benaderingsmethode is mogelijk

indien uitsluitend de situatie beschouwd wordt dat een groter

aantal medekanaalgebruikers aanwezig is, zonder dat een van

deze gebruikers overheerst. Het totale signaal s.(t) van de
J

medekanaalgebruikers kan dan opgevat worden als een ruisvormig

ongecorreleerd signaal. [:2'PP.244] Bij deze situatie van

'diffuse' achtergrondruis van medekanaalgebruikers kandezelfde

uitdrukking gebruikt worden als bij het ongecorreleerde ont- .

vangeringangssignaal n(t).

In dit verslag worden de voor de berekening van SO/No,n te

gebruiker formules in hoofdstuk 3 afgeleid.

Degenen die minder in afleidingen geinteresseerd zijn kunnen

direkt naar hoofdstuk 4 verwezen worden waarin met deze for

mules voorwaarden besproken worden waaraan de filters moeten

voldoen voor maximale SO/NO,n verhouding bij witte RF ruis,
en achtergrondruis van medekanaalgebruikers.



-2.7-

Op de onderdrukking van ongecorreleerde interferentie wordt

in hoofdstuk 5 verder ingegaan. De storingsonderdrukking

(process gain) is afhankelijk van de spektrale vorm van de

interferentie. Met behulp van numerieke berekeningen (app.A)
wordt dit toegelicht.

In hoofdstuk 6 tenslotte wordt op de filterinvloed in een

zogenaamde delay-lock-Ioop (DLL) ontvanger ingegaan. Tijdens

de afstudeerperiode werd dit ontvangerprincipe in de vak

groep onderzocht. {

In een delay-lock-Ioop ontvanger wordt gebruik gemaakt van

een terugkoppelschakeling waarmee het signaal van de code

referentiegenerator gesynchroniseerd wordt met het in het

ontvangen signaal aanwezige codesignaal van de zender.

In de ontvanger is alleen goede detektie mogelijk als de

codereeksen onderling niet tijdverschoven zijn. BU afwijking

van de juiste stand (delay-fouten) wordt detektie in toe
nemende mate onmogelijk.
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3 OVERDRACHTSBEREKENINGEN

3.1 Berekening van het uitgangsruisvermogen bij ongekorre
leerde ingangssignalen

Het bij de berekening van het uitgangsruisvermogen relevante

ontvangergedeelte in het basisbandschema van het beschouwde

systeem(afb.2.3,pg.2.2)kan op de in afb.3.1 weergegeven wijze

voorgesteld worden.

n(t) H (f) x(t
R·

afb.3.1 :

basisbandmodel ontvanger

bij ongekorreleerd ingangs

signaal

v(t)

u ( t) Coil
~ ",..:,,-, II ..

Het gezochte uitgangsruisvermogen NO kan met behulp van, n
tijddomeinuitdrukkingen bepaald worden als de signalen sta-

tionair verondersteld worden. Dit is toegestaan als de bit

duur Td van de met het spread-spektrumsysteem overgezonden

data groter is dan de chipduur T van de codereeksen.c

Gebruik makend van convolutie-uitdrukkingen volgt bij sta

tionariteit van y(t):
~ 00

= E(Jho(r 1 )y(t-r1 )dr1 fho (r2 )y(t-r2 )d1"2
-~ -~

=.lrc.oho (i1 )hO('f2 ) E(y(t-71 )y(t-r2 )) d1'1dT2

••• (3.1)

In deze paragraaf wordt de invloed van ongekorreleerde in

gangssignalen beschouwd. n(t) en u(t) worden ongekorreleerd

verondersteld.

Als aan de ontvanger ingang alleen dit ongekorreleerde signaal

n(t) aanwezig is geldt voor z(t):

2
E (z (t)) = ~JO ,n

••• (3.2)

Als n(t) niet met u(t) gekorreleerd is zullen x(t) en v(t)

eveneens ongekorreleerd zijn. Gebruik makend van de statio-
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nariteit van x(t) en v(t) volgt hieruit:

E( y ( t - 1'1 ) Y( t - r2 )) = E( x ( t - r1-) x ( t -1'2 )v ( t - "1'1 ) v ( t -1'2 ) )

= E( x ( t- 11 )x ( t- 72 )) E ( v ( t- f 1 ) v ( t- 7'2 ) )

= Rxx (71-'2) Rvv (i1-12 )

••• (3.3)

Met behulp van (3.1),(3.2), en (3.3) wordt voor NO de ge,n
zachte tijddomeinuitdrukking gevonden:

0000

No,n =_LIlQh o (r1 )ho(12)Rxx(71-1'2)Rvv( 7'1- '2) di1d t 2

••• (3.4)

De met (3.4) overeenkomende frekwentiedomeinuitdrukking luidt

als volgt.(app.8):
CIa

N = JIHO (f )1 2 (G ( f )~ ( f » d f0, n -10() xx VV

••• (3.5)

I it. f8 J ,pg. 751 , (21 )
lit. 6J ,pg.849,(7)-(1o)

Voor No,n geldt tevens (zie afb.3.1):
00

No,n :: flHo(f)l2Gyy(f) df
-'0

••• (3.6)

Vergelijking van (3.6) en (3.5) levert tenslotte de volgende

uitdrukking op:

••• (3.7)

Uitdrukking (3.7) zal in dit verslag veelvuldig gebruikt wor

den.

In (3.7) verschijnt de spektrale vermogensdichtsheidsfunktie

G (f) van het gefilterde referentiecodesignaalv(t). G (f)vv vv
kan met behulp van de spektrale vermogensdichtsheidsfunktie

G (f) van het ongefilterde codereferentiesignaal bepaalduu
worden:

G (f) = IH s (f)1
2

G (f)vv uu

••• (3.8)
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Voor u(t) wordt verondersteld dat het een periodiek codesignaal

is, met codereeksherhalingsfrekwentie 1/Tseq • Indien gebruik

gemaakt wordt van maximale-lengte codereeksenfi31 kan dan voor

de spektrale vermogensdichtheidsfunktie G (f) van u(t) deuu
volgende discrete uitdrukking gevonden worden(app.C):

Guu (f) = SR [p+~ t..sinc
2

(ltTcf) cf (f- !j.-) - *cf( fl]
P k=·~ seq

••• (3.9)

Hierbij is p de programmalengte van de codereeksen (Tseq/T c )'

en SR het vermogen van het ongefilterde referentiecodesignaal

u(t).

Als Guu(f) discreet is, zal Gvv(f) ook discreet verlopen. Dit
volgt uit (3.8). In konvolutie-uitdrukking (3.7) verschijnt

dus een discrete spectrale vermogensdichtheidsfunktie G (f).
vv

Afhankelük van de bandbreedte van x(t) (en dus n(t)) zal

dit discrete karakter van G (f) uiteindelijk in G (f) door-vv yy
werken-(3.7).

Hieruit volgt dat bij de bepaling van het uitgangsruisvermogen

NO bij ongekorreleerde ingangssignalen twee extreme situaties
, n

onderscheiden kunnen worden:

-storing door smalbandige radio-frekwente signalen, met

een ten opzichte van de codereeksherhalingsfrekwentie

verwaarloosbare bandbreedte

~storing door breedbandige radio-frekwente signalen,met

een ten opzichte van de codereeksherhalingsfrekwentie

oneindig grote bandbreedte

Op beide extreme situaties wordt in de volgende paragraaf in

gegaan.
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3.2 Benaderingsformule bij de berekening van het uitgangs
ruisvermogen

3.2.1 Benadering bij breedbandig ingangssignaal

In afb. 3.2 is het door (3.9) bepaalde verloop van G (f) uituu
gezet, waarbij als voorbeeld p gelijk aan acht gekozen is.

~
f

Voor G (f) kan in de beschouwde basisbandrepresentatie (ziexx
hoofdstuk 2) een centrale frekwentie fa en de vermogens-

bandbreedte gedefinieerd worden (afb.3.3)

afb.3.3: voorbeeld Gxx(f)

Oe centrale frekwentie fa wordt gedefinieerd als die frekwen

tie waarvoor:

00

f\ G (f) df =a xx

00

-ifGxx(f) df
,c;q

••• (3.10)



••• (3.11)
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De vermogensbandbreedte van het signaal x(t),B , wordt gex
definieerd door: ao

Bx A G 1 (f ) rGxx (f) d f
xx O-c.o

Deze vermogensbandbreedte bepaalt de mate waarin het dis

crete karakter van G (f),en dus G (f) in G (f) tot uitinguu vv yy
komt.

Indien aan de volgende voorwaarde voldaan wordt:

••• (3.12)

wordt in het vervolg gesproken van smalbandige interferentie.

Bij smalbandige (RF) interferentie kan in (3.7) Gxx(f) met
een Dirac-funktie benaderd worden:

Gyy(f) = Gvv(f)~Gxx(f)

G ( f)* S d( f - f 0 )vv x

= SxGvv(f-fO)
••• (3.13)

S is hierbij het vermogen van x(t) bij ongekorreleerd ingangsx
signaal n(t). Met J het vermogen van n(t) volgt bij smalbandige

interferentie (zie afb.3.1):

Sx = IH R(fo)1 2
J

••• (3.14)

Met behulp van (3.14),(3.13), en (3.8) volgt dan voor Gyy(f):

Gyy(f) = SR J IHSU-f o)12 1HR(f o)1 2
Guu(f-f O)

••• (3.15)

Uit (3.15) blijkt dat bij smalbandige interferentie G (f) ge-yy
vonden kan worden door de spektrale vermogensdichtsheids-

funktie van u(t) langs de frekwentie-as te verschuiven. Het

discrete karakter van G (f) wordt in dit geval dus vollediguu
in G (f) teruggevonden.yy
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Bij smalbandige interferentie zal de vorm van G (f) (afb.3.2)xx
rond de diskrete frekwenties in G (f) teruggevonden worden.yy
Bij toenemende Bx zullen deze spektrale componenten elkaar gaan

overlappen. Indien B groter dan 1/T wordt zal G (f) dusx seq yy
in goede benadering continu gaan verlopen.

Indien aan de volgende voorwaarde voldaan wordt:

••• (3.16)

wordt in het vervolg gesproken van breedbandige RF storing.

Bij breedbandige storing (of ruis) kan in (3.7) voor Gvv(f)-een continue benadering G (f) gebruikt worden:- vv

volgende uitdrukking afgeleid worden (app.O):

SR T sinc2(~T f)c c

Gyy(f) = Gvv(f)~Gxx(f)
,..

~ Gvv (f).,1fG xx (f)

rv

Voor de continue benadering G (f)vv
van Gvv(f) geldt (3.8):

G (f) = IH S (f)1 2t (f)vv uu

-Voor G (f) kan deuu ,...
Guu(f) =

••• (3.17)

van G (f),de 'omhullende'vv

••• (3.18)

••• (3.19)

Met behulp van (3.17),(3.18), en (3.19) volgt dan tenslotte

bij breedbandige storing of ruis:

Gyy(f) = SR Tc IHs (fJI
2

sinc2(1rTcf)*Gxx(f)

= SR Tc IHs (fJ/2 sinc2(71'Tcf)*IHR(fJI2Gnn(f)

••• (3.20)

~let uitdrukking

en breedbandige

gevonden worden

(3.15) en (3.20) voor G (f) bij smalbandigeyy
storing of ruis kunnen benaderingsformules

voor NO •,n
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HO kan de ruis bandbreedte BO
van HO(0)=1,zie (2.1),p.2.3):
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Voor NO n geldt (3.6):
, - - GO

NO =SIHo(f)(2 G (f) df
, n _00 YY

Bij breedbandige storing wordt een continu verlopende G (f)
YY

gevonden. Indien de bandbreedte van het postcorrelatiefilter

voldoende klein is, zal G (f) bovendien binnen het doorlaat-
YY

gebied van het postcorrelatiefilter in goede benadering con-

stant zün zodat een witte correlatoruitgangsruisbenadering

toegestaan is.

Voor he~ postcorrelatiefilter

gedefinieerd worden(uitgaande

BD =rlHO( f )l 2 d f
-00

Indien BO aan de volgende voorwaarden voldoet:

- BO« bandbreedte HR en HS
- BO« bandbreedte n( t)

- BO« 1 /T c
is deze witte-ruis benadering toegestaan. Er geldt dan voor

NO,n ( 3 • 6 ) :
00

NO,n =_~IHO(f )1 2
Gyy (f) df

GO

:: G (0)f!HO(f)\2df
yy -00

= BO G (0)yy
••• (3.22)

Substitutie van (3.20) in (3.22) levert tenslotte de gezochte

benaderingsformule op bij breedbandige storing of ruis:
CC)

NO,n = BO SR Tc S IHR(f)l21Hs(-f)12sinc2(rtTcf)Gnn(f) df
-00

••• (3.23)

Met behulp van (3.15) en (3.6) kunnen benaderingsformules

afgeleid worden voor NO bÜ smalbandige storing. Hierop,n
wordt in de volgende (sub) paragraaf ingegaan.
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3.2.2 Benadering bij smalbandig ingangssignaal

Uit (3.15),pag.3.5, volgt dat G (f) bij smalbandige interyy
ferentie bepaald kan worden met de verschoven spektrale
vermogensdichtheidsfunktie G (f-f) van u(t). Hiervoor geldt

uu 0
(3.9): cel

G (f-f a ) = SR [p~~ L sinc2 (?rr c(f-fO) )[(f-f O- !1--)
uu p k=-oo . seq

- 1. Ó(f-f )]p a

••• (3.24)

Oe analyse van G (f) kan vereenvoudigd worden met behulp vanyy .
twee hulpgrootheden:k O en f 1 •

kO' de index van de dichtst bij f O gelegen spektrale component

van u(t), wordt gedefinieerd als die ka waarbij:

kO 1
r seq - ....2=r-

s
-
e

-
q

< f 0 <
1

2rseq

••• (3.25)

f 1 , de frekwentieverschuiving van de spectrale componenten in

G (f), wordt gegeven door:yy

••• (3.26)

Met behulp van k O en f 1 kan voor Guu(f-f O) de volgende uit

drukking gevonden worden:
ao

L sinc2 (iY r c (f-f O)) d(f-f 1- ~)
k=-~ seq

- 1 J(f-f )]p 0

••• (3.27)

Met behulp van (3.15) en (3.6) volgt hieruit voor NO :,n

NO = 5R J,n

••• (3.28)



Met (3.28) is de\ gezochte benaderingsformule voor de berekening

van Nd bij smalbandige interferentie gevonden •
• n

Als voorbeeld kan (3.28) geanalyseerd worden bij 'ideale',

in het frekwentiedomein rechthoekige postcorrelatiefilter

karakteristieken(afb.3.4)

a
1

aD = ~

a k = ~, sinc 2 (>1Tc~)
p seq

aS

~f

afb.3.4: bepaling No,n bij rechthoekige Ho(f) met f g ,o=1/2Tseq
en k O = 4.

Oe aangegeven a
k

waa~den worden gevonden als HS (f)=H R(f)=1,

en SR=J=1.

Met behulp van afb.3.4

dat de afsnijfrekwentie

wordt door:

kan vastgesteld worden dat in het geval

van het postc~rrelatie'ilter f gegeveng,O

f g,O
n

= 2Tseq
n = 1,2 •••••

••• (3.29)

••• (3.30)

in het postcorrelatiefilter, onafhankelijk ~ i 1 ,n compo

nenten van G (f) doorgelaten worden.yy
Als het postcorrelatiefilter aan de eerste Nyquist voorwaarde

[9,PP.381)voldoet geldt:
1

fg,O = 2T
d

zodat de in (3.29) vermelde faktor n gelijk is aan Tseq/Td •

Indien de spectrale componenten van G (f) binnen de dooryy
laatband van het postcorrelatiefilter konstant zijn volgt

hieruit met (3.28) (zie ook app.E):
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p+1 . 2 kOT c
2 's~nc (1Yr-)

p seq

No,n

Indien p»1 volgt

I 1
2 kO 2

J HR(f O) (HS (- ,.-.--)(
seq

••• (3.31 )
hieruit, met p=T /T·seq c·

••• (3.32)

Met (3.32) is een van de belangrijkste formules uoor het be

schouwde spread-spectrumsysteem gevonden. Uit (3.32) blijkt

dat het vermogen J van de smalbandige interferentie minstens

met een faktor gelUk aan T /Td verzwakt wordt •. c

De invloed van de codereeks-programmalengte p komt echter

in (3.32) niet tot uiting, bij de afleiding is namelijk uit

gegaan van voorwaarde (3.29). Indien f 0 niet aan deze voor-g,
waarde voldoet~wordt,met de veronderstelling dat de spektrale

componenten van G (f) in het doorlaatgebied van Ho(f) conyy
stant zUn)het in afb.3.5 gegeven verloop gevonden (app.E).

N b ·· 5
IJ '" = -8O,n

2/2+OS 3/4- ex.1/2- 0(.

0(. 1 2~ 2 2+<)1. 3 4-<1 4 4+~ 5
~Tseq/Td

afb.3.5: voorbeeld van de invloed van smalbandige stoorsignalen
als funktie van T /T d bij rechthoekige HD(f)seq

Hierbij

van NO wordt, n
gevonden.

Het

is (NO) de door (3.32) gegeven waarde van ND •,n nom. ,n
in afb.3.5 als funktie van T /Td getekende verloopseq

voor willekeurige f 1 (lf1r< 1/2Tseq) terug-
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Met behulp van afb.3.5 kan het volgende vastgesteld worden:
-1: Indien de databitsnelheid gelijk is aan een oehele

veelvoud van de codereeksherhalingSfrekwentie(Tseq=nTd)
is onafhankelijk van f 1 het uitgangsruisvermogen gelijk

aan de door (3.32) gegeven waarde (NO) •,n na m.
Dit zal ook het geval zijn bij Sequence-Inversion-Keying

(SIK) waar T =Td •seq
-2: Indien de databitsnelheid niet met een gehele veel-

voud van de codereeksherhalingsfrekwentie overeenkomt,

wordt onder de voorwaarde dat Tseq veel groter dan Td is

voor NO in goede benadering eveneens deze waarde ge-, n
vonden. Bij kleinere T IT d verhouding echter kan afseq
hankelijk van f 1 de uitgangsruisvermogensbijdrage NO

• ,n
geheel of gedeeltelijk wegvallen, of juist versterkt

optreden.

De tweede opmerking geeft aan wat het nadeel van (te) korte

programmalengtes is. In het bijzonder als T kleiner dan Tdseq
is zullen incidentele 'ruisbursts' op kunnen treden als f 1
binnen het 'venster' van het postcorrelatiefilter valt.

Dit nadelig effect zal ook optreden indien opzettelijk korte

codereeksen toegepast worden om tussen de spektrale lijnen

van het uitgezonden signaal 'zendruimte te verkrijgen voor

andere doeleinden, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan

het meezenden van synchronisatie-signalen, of het toepassen

van FOM.
Bij ongekorreleerde interferentie zal het effect van korte

programmalengtes in de praktijk van minder belang zijn. In

het algemeen zal f 1 dan namelijk een stochastische variabele

zijn •.?e frekwentieverschuiving f 1 hangt samen met het fre

kwentieverschil fa, het frekwentieverschil tussen de draag

golffrekwenties van de interferentie en de gewenste spread

spectrum zender.

Indien f 1 uniform verdeeld is (fa volledig random over een

frekwentie-interval groter dan 1/T ) geldt voor NO (app.E):seq ,n

-f
N' 1 =

O,n
••• (3.33)

~): als T <T d en HO(f) ideaal rechthoekigseq
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Hierbij is (NI)) de door (3.32) gegeven waarde van NO •,n nom. ,n

Bij korte programmalengtes en bij ongekorreleerde smalbandige

interferentie wordt dus de tijdgemiddelde waarde van NO , n
door (3.32) gegeven. Bij langzaam varierende draaggolffre-

kwenties (onderling frekwentiedrift minder dan 1/Tseq ge

durende de databitperiodes) kunnen daarnaast afwijkingen op

treden, in het bijzonder als Tseq kleiner dan Td is.



3.3 Berekening van het uitgangssignaalvermogen

Benaderingsmethode

BU de berekening van het uitgangssignaalvermogen kan het

basisbandmodel(afb.2.3,p.2.2) van het beschouwde systeem

op de in afb.3.6 gegeven wijze voorgesteld worden.

u(t)

afb.3.6:

basisbandmodel

voor de berekening van 50
HL(f) = Hr(f)Hc(f)HR(f)

De situatie zonder filtering, dus als s(t)=x(t) en u(t)=v(t)

is beschouwd door 5eilker ~4,PP.435-4371. Deze auteur gaat

daarbU uit van de situatie zonder datamodulatie zodat aan de

uitgang de signaalcomponent als gelijkspanningscomponent aan

wezig is.

Met behulp van de door Spilker gegeven formules kan de ge

volgde berekeningsmethode gecontroleerd worden. Vervolgens

kan het uitgangssignaalvermogen 50 berkend worden bij filtering,

en bij datamodulatie.

Berekening So bij afwezigheid van filtering en datamodulatie

Bij afwezigheid van filtering verschijnt aan de uitgang van de

correlator het produkt van twee Pseudo-Naise. (PN) codesignalen.
Spilker analyseert dit signaal y(t) door het op te splitsen

in een periodieke term met De component p(t), en een pseudo

ruiscomponent r(t). (zie afb.3.7)
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afb.3.7: signaalopsplitsing correlatoruitgangssignaal

Voor de autokorrelatiefunktie van het uitgangssignaal X(t)

geldt:

Ryycr) = E[y(t)y(t-r~

= E[(p(t)+r(t))(p(t-r)+r(t-r)~

= Rpp (1') + Rrr (?,) + Rpr (')') + Rrp (1')

••• (3.34 )

Indien van oneindig lange codereeksen uitgegaan wordt geldt:

R (r) = R (1') = 0pr rp
••• (3.35)

In deze codesignalen zullen namelijk geen oe compqnenten aanwezig zijn.

Voor p(t) kan de volgende tfjddomeinuitdrukking afgeleid

worden' (app.r):

OQ

Rpp('j') = (1- 2~:~ +~I ];]I(IT~I)Já+kT c J

••• (3.36)

Met behulp van de volgende uitdrukking [9,Pp.469]:

.~.(3.37)
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volgt met (3.36) voor G (f) :pp
co

Gpp(f) = (1- ~)cf (f) + I 'rEI tA(..L) F~r+kTc)
c Tc· 17&1 k~

= (1 - 2~ td) cf (f) + (:t ) 2s inc2 (1f rE f) >-d(f+ ~)
Tcc c k=oo.

00»

= ( 1 _ I r.El )2! ( f ) + (J&) 2sin c2 (11 'rt f ) Lcf(f+ ~)
T k=-GQ T

c c c
k~O

••• (3.38)

Voor r(t) kan de volgende tijdsdomeinuitdrukking afgeleid

worden (app.G):

••• (3.39)

Hieruit volgt voor

G (f) =rr

G (f), met (3.37):rr
2

rE sin c 2 (11 tr f )
Tc ló

••• (3.40)

Met behulp van (3.34)-(3.40) kan de door Spilker gegeven uit

drukking voor G (r) bep~ald worden. Voor R (~) geldt((3.34)enyy yy
(3.35)):

••• (3.41)

Hieruit volgt voor G (f), met (3.38) en (3.40):yy

Gyy(f) = Gpp(f) + Grr(f)

= (1 - I?l) 2; ( f)
c

co

Lcf(f- ~)
k=-CQ Tc
kJ:O

••• (3.42)
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•••

• • •

Uit formule (3.42) blUkt dat Gyy(f) door drie termen gegeven

wordt:

- De OC vermogenster~ (á(f) term). Deze term geeft in de

beschouwde ongemoduleerde situatie het signaalvermogen

So •
- Harmonische vermogenstermen bU f=+k/T • Deze termen

- c
kunnen gebruikt worden voor codeklokacquisitie, in

het algemeen zullen ze echter in het postcorrelatie

filter weggefilterd worden.

- De continue eigenruisterm. Tengevolge van deze term

zal ruistoename optreden bij ~ +0.
Niet vermeld is, dat bij de afleiding van (3.42) uitgegaan is

van de situatie dat '1'!I~ Tc is. Voor de si tuatie dat ''''',, groter
dan T kan het volgende vastgesteld worden:c

- De OC term is gelijk aan nul (oneindig lange codereeksen).

- De harmonische termen zijn ongelUk aan nul.

- De eigenruis is ongelijk aan nul.

Voor de bepaling van de eigenruis kan (3.42) dus niet direkt

toegepast worden.

In deze paragraaf wordt echter naar een uitdrukking voor het

signaalvermogen So gezocht. De De component in y(t), en z(t),

in de beschouwde ongemoduleerde situatie het signaalvermogen

SOJwordt dus gegeven door(3.24):

Af

S0 = ~~: 0 SG (f) d f
C..l -~f yy

= C'- ';:')2

• •• (3.43)

f (t) :

van

een

••• (3.44)
Af

~): Het OC vermogen wordt in het algemeen gegeven door lirn fQ(f)df
4f~O

-Af

Met behulp van (3.37) kan deze uitdrukking tenslotte tot

frekwentie-domein uitdrukking herleid worden. Met behulp

de beginwaardestelling voor een willekeurige tijdsfunktie
(,Q

f(O) = J1f(t~ df
-00
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volgt voor So:
00

S0 = (Je j 211 f I rl!: , Tcsin c 2 (1/ Tcf) df )2
_00

••• (3.45)

Met (3.45) is gezochte uitdrukking voor So gevonden bij afwe

zigheid van datamodulatie, en filtering (v66r de correlator),

en bij oneindig lange codereeksen (p»1).

Berekening van de filterinvloed op het uitgangssignaalvermogen

Zoals vermeld is bij afwezigheid van datamodulatie het uitgangs

signaalvermogen 5-0 gelijk aan de De term (((f) term) in G (f).yy
Uit Fourieranalyse volgt dat deze term gelijk moet zijn aan het

constante gedeelte van Ryy(r):

S =R <?")Yo yy

In appendix H is de gemiddelde waarde van R (r) bepaald inyy
het geval van filtering v66r de correlator, afwezigheid van

datamodulatie en oneindig lange codereeksen.

Er geldt (vergelijk (3.43))"bij coherente RF demodulatie-(app.H):

'(3
Ryy {l")1'= (Re [e J dem (. hl (-r};th l (l')ilÁ(;~) )1'=1'6J)2

••• (3.47)

of met behulp van een frekwentie-domeinuitdrukking:

••• (3.48)

Hierbij is Et het faseverschil tussen de draaggolf van hetwem
ontvangen RF signaal en de lokaal in de ontvanger opgewekte

draaggolf. ~ is de tijd dat u(t) naijlt ten opzichte van s(t).
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Met (3.46) en (3.48) wordt de gezochte uitdrukking voor 50
gevonden:

ao
50 = SIHL(-f)Hs(f~OS(edem+é{si2nftE )T csinc2 (/'(T c f) df )2

-ao
••• (3.49)

Hierbij wordt eLS(f) gegeven door:

SLS(f) = arg(HL(-f)HS(f))

••• (3.50)

Met (3.49) is een uitdrukking gevonden waarmee de invloed

van filtering v55r de correlator op 5 0 bepaald kan worden.

De invloed van het postcorrelatiefilter komt bij de beschouwing

van datamodulatie naar voren.

Berekening van de postcorrelatiefilterinvloed bij random data

modulatie.

Bij random datamodulatie verschijnt aan de uitgang van de cor

relator een random gemoduleerde blokgolf. De amplitude van

dit signaal wordt gegeven door (3.49) zodat voor de autokorrelatie

funktie van het gewenste signaalgedeelte in het correlator

uitgangssignaal y(t) gegeven wordt door:

Ryy(r) = S~I\(T:) (signaalgedeelte)

••• (3.51)
,

Hierbij wordt 50 gegeven. door (3.49).
Uit (3.51) volgt voor de spektrale vermogensdichtheidsfunktie

van het gewenste signaalgedeelte (3.37):
, . 2

Gyy(f) = 5 0 Tds~nc (11Tdf) (signaalgedeelte)

••• (3.52)

Voor het uitgangssignaalvermogen So geldt dus:

'f'JO 1 2 2So = So /Ho(f) Tdsinc (nTdf) df
-OC)

••• (3.53)
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Met behulp van (3.49) en (3.53) kan uiteindelijk een algemene

formule voor So gegeven worden:
00

So = Ss SR. f !Ho(f)12Tdsinc2(11Tdf) df
OQ-dJ

\f~L (-f)IIHs(f)1 cos ($dem+8LSf2'Qf1'l' )
-co

T sinc2 (lIT f) df )2c c

••• (3.54)
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4.FIlTERCOMBINATIES VOOR MAXIMALE SIGNAAL-RUIS VERHOUOING

BIJ BREEOBANDIGE RUIS

4.1 Voorwaarden voor de fasefaktoren en het postcorrelatiefilter

De signaal-ruis verhouding SO/ND,n kan bij breedbandige ruis

(B »1/T ) bepaald worden met (3.23), p~.3.7, en (3.54), pp.x seq
3.19.

Bij de beschouwing van de signaal-ruis verhouding kan een fase

faktor {f gedefinieerd worden:

'f = 8 dem + elS + 2"f tI;
••• (4.1 )

Uit uitdrukking (3.54) voor SD blijkt dat met deze faktor de

invloed van fasefaktoren op het uitgangssignaalniveau SO' en

daarmee de signaal-ruisverhouding So/No,n bepaald kan worden.

In (3.54) geldt:

IHl(-f)llHs(f)l Tcsinc
2

(l1T c f) ~ 0

cos (lf) ~ 1

Hieruit volgt dat de maximale waarde voor SD en daarmee de

maximale waarde voor de signaal-ruis verhouding gevonden wordt

onder de voorwaarde:

lp = 0

De betekenis van deze voorwaarde (4.2)

de', f il terafhank el ijke fasefak tor el S(f)

ontwikkeling weergegeven wordt:

••• (4.2)

wordt duidelijk indien

in een Taylorreeks-

elS (f) = el S ( 0) + 2" f \ S + elS, e ( f )

••• (4.3)

Hierbij is 7 lS het looptijdverschil tussen de signaaloverdracht

in Hl(f) en in HS(f). Er geldt voor rlS:

••• (4.4)
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De niet lineaire fasefaktor eLS,e(f) kan op een voor de

hand liggende wijze gedefinieerd worden:

eLs,e(f) ~eLS(f) - eLS(O) - 21HrLS

••• (4.5)

uit (4.2)-(4.5) blijkt dat voor maximale signaal-ruisver

houding de fasefaktoren aan de volgende voorwaarden moeten

voldoen:

adem = -6lS(O): Optimale RF detektie

~LS = - ~ê: Optimale delay-instelling

Afwezigheid van afwijkende niet-lineariteiten in

de fasekarakteristieken van HL(f) en HS(f):GtS,e= 0

Een van de mogelijkheden om aan de derde

doen is de mogelijkheid om BLS(f) gelijk

Er geldt dan:

9LS (f) = arg(HL(-f)HS(f))

= 0

voorwaarde te vol

aan nul te kiezen.

••• (4.6)

Bij hermitische HL(f), of hermitische HS(f),volgt hieruit:

arg(HT(f)) + arg(HC(f)) + arg(HR(f)) = arg(HS(f))

••• (4.6)

Ui t (4. 6) bI ij k t de bet ek e nis van (4. 2 re
Looptijdvervorming in de signaalweg zal geen verslechtering

van de signaal-ruisverhouding veroorzaken als een gelijke

vervorming aangebracht wordt bij het codereferentie-signaal

(puls-shaping).

Invloed postcorrelatiefilter

uit (3.23) en (3.54) blijkt dat in de uitgangssignaal-ruis

verhouding de volgende postcorrelatie-filterafhankelijke ver

menigvuldigingsfaktor vf verschijnt:
00

v f = _~HD(f )I2Tdsin c
2

(21 Td f) d f
BD
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In verband met deze vermenigvuldigingsfaktor kan een post

correlatiefilter-verliesfaktor Lo gedefinieerd worden:

••• (4.9)

Deze faktor Lo geeft het verlies tengevolge van postcor

relatiefiltering bij datamodulatie in de gemiddelde signaal

ruisverhouding.

Bij datamodulatie zal echter het postcorrelatiefilteruitgangs

signaal in het algemeen op bitsynchrone momenten gesampeld

worden, zodat niet de (tijd) gemiddelde signaal-ruisverhouding

van belang is, maar de gemiddelde signaal-ruisverhouding

op deze samplemomenten. Uitdrukking (4.9) is dus bij data

modulatie niet direkt bruikbaar.

Met behulp van afb.4.1 (vergelijk afb.2.3,pag.2.2)kan vast

ge'steld worden dat met sampling aan het eind van de bitpe

riodes voor het signaalvermoge~50 van de samples het,s
volgende geldt:

f z(t) ~ Zs
I

sëtmpler

afb.4.1: principe data-recovery

50 s = 5, y

••• (4.10)

Hierbij is 5 het vermogen van het.signaalgedeelte in y(t).
y

Voor het gemiddelde ruisvermogen NO van de samples kan, ns
met een witte correlatoruitgangsruis benadering (pp.3.7)

de volgende uitdrukking gevonden worden:

N - 8
0

G (0 )D,ns- YY
••• (4.11 )

Daarnaast kan in het gemiddeld samplevermogen nog een tweede

storingsterm optreden. Het is mogelijk dat de voorafgaande data

bits door kunnen werken (intersymboolinterferentie).

*): ge wen s t s i 9na algede e 1 t e



-4.4-

Uit afb.4.1 blijkt dat dit mogelijk is als hO(Y) ongelijk aan

nul is voor r groter dan Td.

In het algemeen is voor HO(f) het volgende gesteld:

HO (0) = 1

••• (4.12)
Hieruit volgt bij causaliteit:

00

JhO ('1') d '}' = 1
o ••• (4.13)

Uit (4.13) volgt met behulp van (4.10) in het geval dat

ho(T) gelijk aan nul is voor t groter dan Td (geen inter

symboolinterferentie) voor So :
,s

So = S,s y
••• (4.14)

Met behulp van de met (4.9) overeenkomende definitie van

••• (4.15)

volgt in dit geval met (4.14) en (4.11):

LO = 80 Td

••• (4.16)

Hieruit volgt dat een zogenaamd integrate-and-dump filter

geen postcorrelatiefilterverliezen zal veroorzaken. Voor

dit filter geld~:

•• ·r>Td
••• (4.17)

Voo r B0 gel d t ( zie (3. 21 ), pg • 3 • 7) b ij dit f i I ter:
GO

8 0 =.~IHO(f)12df

=.t sinc
2

(?t Tdf) df

~ 1/Td

••• (4.18)
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Hieruit volgt bij dit filter met (4.16):

••• (4.19)

Bij dit filter zullen dus geen verliezen in de signaal-ruis

verhouding optreden.

Er kan bovendien aangetoond worden dat alleen dit filter geen

verliezen veroorzaakt. Alle andere impulsresponsievormen

met hd(T) gelijk aan nul voor 7 groter dan Td zullen namelijk

een bredere ruisbandbreedte BO met zich mee brengen. Bij

andere impulsresponsievormen vermindert SO,s zodat LO
eveneens groter dan 1 wordt (4.15).
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4.2 Optimale filtercombinaties bij witte RF ruis

Ui t (3.23), pp • 3 • 7, en (3. 54 ), pg • 3 •1 9, vol gt voo r SOl NO, n

bU '=0 met de in (4.9) gegeven definitie van LO:

TdS S fIIHL(-f)! JHS(f)( Tcsinc2(~Tcf) df J2

=~ ~rJHs(-f)12 JHR(f){ 2Gnn(f)Tcsinc2(17Tcf) df

••• (4.20)

van (4.20) de invloed

So
NO,n

Indien G (f) bekend is kan met behulpnn
van de amplitudekarakteristieken van de filters v66r de cor-

relator bepaald worden bU gegeven vermogen ~S van het on

filterde signaal s(t).

Oit vermogen Ss hangt samen met de maximale spectrale vermo

gensdichtheid van het na filtering uitgestraalde vermogen SRF.

Omdat in het alge~een optimalisatie naar het totale zendver

mogen gewenst is, is het zinvoller om met. behulp van de volgen

de uitdrukking:

de invloed van de amplitudekarakteristieken te beschouwen bU

gegeven SRF.

SU witte ruis geldt voor de spectrale vermogensdichtheids

funktie G (f):nn

Ghn(f) = NO/2
••• ( 4 • 22 )

met NO de enkelzUdige spectrale vermogensdichtheid van n(t).

Hieruit volgt met (4.20) en (4.21):

So
-N-- =

D,n

••• (4.23)
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L,uJ
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LW gegeven door:

~ ~

l.lH R(f) HS(-f) ITcsinc2 (il'Tcf)d~~~HT (f) 12
TCS inc

2
(ir Tc f)df

(_lIHT(f)Hc(f)HR(f)Hs(-f)ITcsinc2(~Tcf)df)2

••• (4.24)
In appendix I wordt voor LW het volgende afgeleid:

LW ~ 1

••• (4.25)

Oe voorwaarde voor optimale signaalruisverhouding, LW=1,

luidt (app.l):

IHr(f)l= IHs(-f)lIHR(f) 1
••• (4.26)

Onder deze voorwaarde wordt de maximale signaal-ruisverhouding

gevonden bU witte RF ruis.

SU witte RE ruis kan dus het volgende vastgesteld worden.

Als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

rp =0: arg(HS(-f) )+arg(HR(f) )+arg(Hr(f) )=-(gdem+277ft.E)

LW=1: lHr(f)~=lHs(-f)UHR(f)1
LO=1: HO (f) ideaal integra te-and dump f il ter

wordt een maximale signaal-ruisverhouding gevonden welke ge

geven wordt door:

5 0
-N-- =

O,n

••• (4.27)

Uit (4.27) blUkt dat door het toepassen van spread-spectrum

modulatie over een wit ruisend kanaal geen winst in de sig

naal-ruisverhouding verkregen kan worden. De proces-gain bÜ

een spread-spectrum systeem zal alleen optreden bU band

begrensde storing.

Met behulp van spread-spectrum modulatie is het mogelük om

met de spectrale vermogensdichtheden van het uitgezonden

vermogen beneden de (thermische) ruis te werken. Het is bÜ

een gegeven databitsnelheid echter niet mogelük het totale

zendvermogen door spread-spectrum modulatie te verminderen.
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4.3 Invloed van filtering bij achtergrondruis van

medekanaalgebruikers

Op pag.2.6 is vermeld dat het mogelijk is de achtergrondruis

van een aantal medekanaalgebruikers als ongecorreleerde

ruis op te vatten, in het geval dat geen van de storende

gebruikers overheerst.

Indien bij de storende medekanaalgebruikers een gelijke zend

filtering toegepast wordt als bij de gewenste zender kan

in dat geval voor het ongecorreleerde signaal n(t) de

volgende uitdrukking gevonden worden:

"; SJ IHT(f)1 2Tcsinc2 (n- Tcf)
G. (f) = J 2 2

nn IHT(f)1 T sine (JTT f) df
_~ c c

••• (4.28)

Hierbij is SJ het (totale) vermogen van de storende spread

spectrum zenders. HC(f) is gelijk aan 1 gesteld.

Substitutie van deze G (f) in (4.20),pp.4.6, levert metnn
(4.9),pp.4.3, de volgende uitdrukking op:

So
-N

O,n
••• (4.29)

Hierbij wordt LS gegeven door:

IlO

.LIHR(f)Hs(-f)HT(f)12Tcsinc4(î}'Tcf) df

(.DHR(f)HS(-f)HT(f)1 Tc sinc
2

(?tTc f) df )2

••• (4.30)

Hier b ij. is He ( f) gel ij k a a n 1 ges tel d • •

Uit (4.30) kan afgeleid worden dat L S aan de volgende voor

waarde voldoet:

••• ( 4 .31 )

Dit volgt uit de volgende voor een willekeurige funktie

geldende ongelijkheid:
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DO ua

J(f(x))2 dx ~ (Jf(X)dx)2
-00 -00 (Bessel-ongelUkheid)

Voor LS kan tevens een bovengrens gevonden worden;

L < 1
5 lIHR(f)HS(-f)HT(f) 1Tcsinc2(trTcf) df

••• (4.32)

Met behulp van deze bovengrens en (4.32) kan vastgesteld

worden dat bU verwaarloosbare filtering L S gelUk aan een
zal zUn. Er geldt namelUk:

cos(2x')-1)
xi x':::: 00

~ )sinc2 (x)dx
-(,A

= f (2Si(2x') +

ClIO

5T sinc2 (1rT f) =
-00 c c

= 1
••• (4.33)

SU verwaarloosbare filtering v66r de correlator (HT(f)= •

HR(f )=HS (f )=1 ), inte grate-and-dump f il ter ing na de corre

1a tor, e n bij If =0 wor d t dus voo r des i gna a1-r u i s ver houdin g

de volgende maximale waarde gevonden:

50 Td SRF

NO,n = Tc s;-
••• (4.34)

Hieruit blUkt dat de achtergrondruis van de storende mede

kanaalgebruikers met maximaal een faktor gelUk aan Td/T c
onderdrukt wordt.

Uit (4.30) blUkt dat deze maximale waarde alleen gevonden

wordt als de filtering v66r de correlator verwaarloosbaar

is, door het toepassen van filtering zal een lagere waarde

gevonden worden.
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= 1

••• (5.3)
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5. INVLOED VAN FILTERING OP DE ONDERDRUKKING VAN SMAL

BANOIGE INTERFERENTIE

5.1 Benaderingsmethode

De onderdrukking van bandbegrensde interferentie kan in

een process gain faktor G uitgedrukt worden;
S S

ç 4 (_0 ) / (~)
NO J, n

Hierbij is J het totale vermogen van de beschouwde stoorsig

nalen (jammers).

Met behulp van (3.5),p.3.2, (3.54),p.3.19, en (4.21 ),p.4.5,

wordt voor G de volgende uitdrukking gevonden:

~ 2 2
G = SR J 5IHD(f)! Tdsinc (I'rTdf) df

..cP.r jH L(-f)HS(f)l cos(f) TcSinc2(i)'T cf) df
fA

/ f 'H T(f)12r sinc2 ( T f) df
_~L c c-r IH D(f)1

2
Gyy (f) df

••• (5.2)

G (f) wordt in (5.2) door het toegepaste storingstype b~
y y ..

paald.(Gyy(f) tevens evenredig met SR).

In (5.2) zal berekening van de laatste integraal het meeste

rekentUd vergen. Om deze reden_wordt van een rechthoekige

HO(f) uitgegaan met fgT d = 1/2. Met deze minimale afsnU

frekwe nt ie ~, pp. 381] wo rdt het integrat ie-inte rval zo kie in

mogelijk.

au een ideaal integrate-and-dump postcorrelatiefilter geldt (4.9):
00

flHo(f)\2Tdsinc2(~Tdf) df = BOTd/LO
-00

3 ij het bes c hou wde f i lterge 1 d :. :

00

fIHo(f)12Tdsinc2(~Tdf) df = 0,774
-00

Deze faktor geeft het verlies aan die in de gevonden

process gain waarden op zal treden.
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Voor de fasefaktor'( wordt verondersteld:

ft = 0

Bij de bepaling van G is van een drietal storingstypes uitge-

gaan:
- Het geidealiseerde geval dat de spektrale vermogens

heidsfunktie van n(t) vlak verloopt tussen de twee

afsnijfrekwenties, en daarbuiten verwaarloosbaar is

(partial-band/baseline jammer).

- Een voorbeeld van geleidelijk verlopende spektrale

vermogensdichtheidsfunkties. Om numerieke redenen

(snel kleiner worden waarden bij f>f ) werden9 ~

iGauss-vormige spektrale vermogensdichtheidsfunkties

beschouwd.
_ Vermogensdichtheidsfunkties met sinc 2 vormig verloop,

voor de bepaling van de invloed van achtergrondruis

van medekanaalgebruikers bij COMA.

Voor de filters v66r de correlator worden twee combinaties

beschouwd:

'Ideale' filtering in zender en ontvanger:

• JfI<
• .lfl >
·.If' <
• .1f1 >

H (f) - [1 • .1f1 <
5 - irrelevant ••,t>

H (f) - r1 • .lf' <C - irrelevant ••~>

f
fg,t
g,t

f
fg,r
g,r

f
fg,s
g,s

f
fg,·t
g,t

- 'Ideale' filtering in de .zender, en (eenvoudige) 1ste

orde Butterworth filtering in de ontva~ger:

H (f) [1 • .Ift < f t
T = 0 lf' > f g ,•• g,t

IH
R

(f)l2 = 1/(1+(f/fg ,r)2)

arg(H
R

) = arctan(-f/fg,r)

~Hs(f)12 = 1/(1+(f/f )2)g,s

arg(HS ) = arctan(-f/f ). g, s

HC(f) =t
0
1 • .lfl < f 9 t

• .lfl > f g: t
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Met behulp van deze filtercombinaties kan de invloed van

de flanksteilheid van de ontvangerfilteramplitudekarakte

ristieken nagegaan worden. Hierbij wordt voor de afsnijfre

kwenties het volgende aangenomen:

f = f = f = f gg,r g,s g,t

Bij de bepaling van G wordt tenslotte van de volgende

twee veronderstellingen uitgegaan:

p = 100

T = Tdseq

(programmalengte p =

(S.I.K)

T Ir ~seq Cl

De gekozen waarde voor de programmalengte p wordt om nume

rieke redenen klein gekozen, p=100 is een voldoende grote

waarde om de continue benadeTingen in (5.2), in de inte
gralen met de T termen, geldig te laten zijn.e -
Er wordt van S.I.K. uitgegaan omdat in dat geval het in

par.3.2.2 besproken effect dat smalbandige interferentie

(gedeeltelijk) weg kan vallen niet op kan treden.

In par.5.2 wordt de process gain bij de twee filtercombinatie

en bij de verschillende interferentietypes als funktie van

de (centrale) frekwentie bepaald.
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5.2 Process gain als funktie van de bandbreedte en de fre

kwentie van de interferentie

Met behulp van het (geidealiseerde) storingstype met recht

hoekige G (f) kan de invloed van filtering op de processnn
gain bÜ storing met niet verwaarloosbare bandbreedte op

een (numeriek) eenvoudige manier bepaald worden.

Met deze Gnn(f) wordt voor Gyy(f) met
de uitdrukking gevonden:

Er geldt voor G (f):nn

= [Jo/d fGnn (f)
•••

• • •

f 0- lJ f /2 < f <' f 0+

I(f-f0)1 >6f/2

• •• (5.5)

(3.7),p.3.2, de volgen-

G (f) =yy

waarbij: 1/p2

a p =1( p+1 )/ p2
••• k=O

••• kj!O

kmax = entief(Tseq(f o+ ~f/2))

kmin = -entief(-T (f o- df /2))seq

••• (5.6)

Met behulp van (5.6), en (5.2)-(5.4) kan de process gain G

bepaald worden.

Uit (5.2) volgt, met de toegepaste benaderingen, dat G even

redig met Td/T c verloopt. Ooor de process gain op Td/T c te

normeren kan daarom onafhankelük van de keuze van Td/T c een

indruk van filterafhankelijkheid van G verkregen worden.

(Geldig als Td/T c »)1).
In afb.5.1 is de genormeerde process gain faktor als funktie

van de centrale frekwentie fa uitgezet, met de spectrale

breedte b f als parameter. Beschouwd wordt' ideale' filtering.

Om de invloed van het ontvangstfilter na te gaan zijn de be

paling herhaald met 1ste orde Butterworth ontvangfiltering

(afb.5.2).

*): entier(x) geeft de ~rootste gehele waarde kleiner of gelUk

aan x
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T 0 ' I ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8 ,9 I 2 afb.5.1.1:G c 2la
I I " 10r;;

F
I 3 process gain

1 I
I

I Lbij partial band
I I jammer.

la'

11,
HT(f),HR(f) en

~ H
S

(f) rechthoekig3

l~
met f =1/4Tg c

0 1 : 0 f=1 /1 OOT cla
2: ~ f=1 /1 OT c

j 10- 1

3: Of=1/2T c

-Iia
0 ' I ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,6 ,9 1

~fDTc

T
.2 .3 .4 .5 .7 .6 .9 afb.5.1.2:G c 2 0 .1

Td la
process gain

t bij partial band

jammer.
\ 3 I

HT (f) ,H
R
(f) ,la la en

H
S

(f) rechthoekig

met f =1/2Tg c
0

10
0 1: Of=1/1DDTc10

2: à f =1/1 DT
c

3: 6 f =1/2T c

-\ -\
la la

0 ,1 .2 .3 .4 .5 ,6 ,7 ,6 ,9 1

~fDTc

T .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .6 .9G c 2 0 afb.5.1.3:-IaTd process gain

T

~
bij partial band

jammer.
\ \la la HT(f),HR(f), en

HS(f) rechthoekig

met f g=3/4T c
0 0 1: 6 f =1/1 OOT cla la

2: ~ f=1 /1 OT c

3:Ó f =1/2Tc

-I -Ila la
0 ' I ,2 .3 .4 .5 ,6 ,7 .6 ,9 1

~fDTc
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T
l 0 .3 .S .G rol afb.5.2.1:G....E. ,0 " '//Td f. process gain

t ç 1 bij partial band

l j
jammer

• ,{( la' dT(f) rechthoekig,10

HR(f ) en HS(f)

1ste orde 8utterw.

0
;net f =1/4T

i 0
0

10 g c

1 : 6 f =1 /1 OOT c

2: Of=1/10T c

-I
3: Of=1/2T c

-\
i 0 iO

0 . i .2 .3 .. ·5 6 .7 .8 9 1

T
......... fOT c

id 0 . \ .2 ·3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 \ ldG....E. afb.5.2.2:Td
process gain

r bij partial band

1 I
jammer

la ~ 10
HT(f ) rechthoekig,

HR(f) en HS(f)
1ste orde Butterw.

0 0 met f =1/2T10 la 9 c

1:0 f =1/100Tc
2: a f=1 /1 OT c

-I -I 3: Z, f=1 /2 Tc
,a 10

0 .1 ·2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

--+fOTcT 2 0 .1 . 2 .3 .. .5 .6 .7 .8 .9 I 2 afb.S.2.3:G....E. la la
Td process ga in

1 bij partial band

jammer
] 10' HT(f) rechthoekig,i 0

~
[ ",,(f) en HS(f)

~ 1ste orde 8utterw.

r 0 met f =3/4 T0 9 cia f'" la
t

1 : !3 f=l /1 OOT c

t
2: "f=1/1 OT c

-I
3:Ó f =1/2T c

10- 1
1 10

.2 .3 .4 ·5 6 .8 9 1
_ for

c
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Uit afb.5.1 en afb.5.2 blijkt het volgende:

- Rond fO=O is de storingsonderdrukking het kleinst.

Oe storingsonderdrukking neemt daarbij toe als de spec

trale breedte van de stoorbron toeneemt. (Er verdwijnt

meer stoorvermogen aan de buitenzijde van de hoofdlus).

Uit militair oogpunt is dus tone-jamming, met f~O

zeer effektief.
_ Als funktie van de filterafsnijfrekwentie f g neemt de

process gain bij kleine f O in geringe mate (ca.3dB bij

f =1/4T ) af, bij kleiner wordende f • Daartegenover
g c g

staat in het bijzonder bij scherp afsnijdende ontvang-

filters de sterk toenemende storingsonderdrukking

bij grotere f O.

BU COMA medekanaalgebruikers kan door het opvoeren van de

T /T verhouding de storingsonderdrukking bij medekanaalge

b~ui~ers vergroot worden. In mindere mate geldt dit ook als

daarbU de RF bandbreedte door filtering constant gehouden w

dt ( L bij' f T niet omgekeerd evenredig met Tc,zie par.4.3).
~.?~r__ . s g c .
Met ~hulp van afb.5.1 en afb.5.2 kan nagegaan worden hoe ver
Td/T

c
in het laatste geval opgevoerd mag worden (om de storing

van de COMA medekanaalgebruikers te verminderen) als direkt

naast het gemeenschappelijke spread-spectrum kanaal sterke

(conventionele) zenders aanwezig kunnen zijn. Dit is bijvoor

beeld het geval indien de spread-spectrum zenders een gemeen

schappelijk kanaal in een FDMA raster toegewezen gekregen hebben.

Dit kan met een getallenvoorbeeld geïllustreerd worden:

Veronderstel dat een RF band gebruikt wordt waarin sterke

zenders met 3kHz bandbreedte op 9kHz kanaalafstand actief

zijn, en dat een kanaal voor spread-spectrum modulatie ge

bruikt wordt, om 200 bits/sec over te zenden.

Dan is het bijvoorbeeld mogelijk om Td/T c=10 te kiezen met

3/4 hoofdlusfiltering en zeer sterke onderdrukking (>4DdB)

van de storing door het aangrenzende kanaal. Met behulp van

afb.5.2.1 kan echter vastgesteld worden dat ook voor Td/T c=30

gekozen kan worden met 1/4 hoofdlusfiltering. Er geldt dan

namelijk: 1/T =6kHz, ~f=1/2T , fOT =3/4, en met behulp vanc c c
afb.5.2.1: G=100 o Td/Tc = 35dB.
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In afb.S.1 en afb.S.2 is uitgegaan van een theoretisch

storingstype. Om de invloed van de flanksteilheid van de

spectrale vermogensdichtheidsfunktie van de RF storing na

te gaan worden de bepalingen herhaald voor storingen met

Gaussvormige spektrale vermogensdichtheidsfunkties.

Een indruk van de invloed van de flanken van de spectrale

vermogensdichtheidsfunktie van de storing kan met de volgen

de G (f) verkregen worden:nn

••• (S.7)

Gyy(f) met (3.7),p.3.2, de volgen-

totale vermogen van n(t), f O de

de spectrale breedtefaktor; 90%

in het frekwentiegebied gegeven

Hierbij is J het

kwentie, en à f

gen van n(t) is

gelegen.

Met deze G (f) wordt voornn
de uitdrukking gevonden:

centrale fre

van het vermo-

door If -; f Ó1<1 ,66 t3f

••• (5.8)

Met behulp van (S.8) en (S.2)-(S.4),p.S.1, kan G bepaald

worden.

In afb.S.3 is de genormeerde process gain faktor als funktie

van de centrale frekwentie f O uitgezet met de spectrale breedte

als parameter. Beschouwd wordt 'ideale' filtering.

Om de invloed van het ontvangstfilter na te gaan zUn de be

palingen herhaald met eerste orde Butterworth ontvangfiltering

(afb.S.4).
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T , 0 .1 .l .3 .4 .5 .6 .7 .3 g , afb.5.3.1 :G....f. 10 10Td process gain

1 bij inte rferent ie

met Gauss-vormige
I ,

Gnn(f)10 10

2 HT(f),HR(f) en

HS (f) rechthoekig

met f =1/4T0 0 9 c10 10
1 : Ö f=1 /1 OOT c

2: Ó f=1 /1 OT c

3: af=o1/2Tc
-I -I

10 10
0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

--+fOTc

T , 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1
10'G....f. 10 afb.5.3.2:

Td process gain

1 bij interferentie

met Gauss-vormige
I I

10 10
Gnn(f)2
HT(f),HR(f) en

HS(f) rechthoekig
0 0 met f =1/2T

10 10 9 c
1 : 6 f=1 /1 OOT c

2: 6 f =1/1 OT c

-, 3: ~f=1/2Tc-,
10 10

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

---+fOTc

T 0 .1 ·2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1
10'G....f. ,

Td
10 afb.5.3.3:

'1
process gain
bij interferantie

2 , met Ga~ss-vormigeI 1010
Gnn(f)
HT(f),HR(f) en

HS(f) rechthoekig
0 0 met f =o3/4T10 10 9 c

1 : ,3 f=1 /1 OOT c

2: Ó f=1 /1 OT c

-I -, 3: l> f=1/2T c
10 10

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 ·8 .9 1- fOT c
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T l 0 ·1 .3 .4 .5 .6 .3 9 i 2 afb.5.4.1 :G....f. la 10
Td

pi
process gain

r met Gauss-vormige

Gnn (f)
I I

la ia HT(f) rechthoekig

HR(f) en HS(f)

1ste orde Butterw.

0 3 0 met f =1/4T
10 10 g c

1 : 13 f=l /1 OOT c

2: d f=l /1 OT c

3: 0 f=l /2T c
-I -I

10 10
0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 I

--., fOT c

T
2 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 I 2 afb.5.4.2:G c 10 10ïd process gain

r met Gauss-vormige

Gnn (f)
1 I

10 1~ HT(f) rechthoekig

HR(f) en HS(f)

1ste orde Butterw.

met f =1/2T
0 0 g C10 10 1 : Ó f=l /1 OOT c

2: c3 f =l /1 OT c

3: Of=1/2T c
-I -I

10 10
0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

---+ fOT c
T

0 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1G....f. 2 ol 2 afb.5.4.3:Td
la 10

i
process gain

bij interferentie

met Gauss-vormige
I 1

10 10 Gnn (f)

HT(f) rechthoekig

HR( f) en HS(f)

1ste orde Butterw.0 0
la 10

1 : ~ f=l /1 OOT c

2: Ó f=l /1 OT c

-\

3:J f=1/2T c
-I

10 10
0 .1 ·2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

_fOT c
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Bij de vergelijking van afb.5.1 met afb.5.3, en afb.5.2 met

afb.5.4 moet allereerst opgemerkt worden dat bij Gauss-vormi

ge G (f) bij gelijke 6 f een ongeveer drie maal zo grote band-nn
breedte beschouwd wordt als bij rechthoekige Gnn(f) (p.5.8).

Gebruik makend van dit feit kan vastgesteld worden dat de

flanksteilheid van Gnn(f) de volgende invloed op de process

gain heeft:

De in het bijzonder in afb.5.1 gevonden knikvormige

toename van G zal bij afnemende flanksteilheid minder

abrupt verlopen

- Tengevolge van het niet vlakke verloop van de Gauss

vormige G (f) zal de process gain bij vergelijkbarenn
bandbreedtes bij kleine f O afnemen, en bij grote f O
toenemen.

In het algemeen blijken de verschillen echter zo klein te

zijn dat met de numeriek eenvoudigere berekening met vlakke

spectrale vermogensdichtheidsfunktie een goede benadering

gevonden kan worden.

Om numerieke redenen is daarom de bepaling van G als

funktie van f O bij grotere bandbreedte van de interferentie

bij vlakke G (f) uitgevoerd.nn
De resultaten bij halve hoofdlus (&f=1) en bij hele hoofdlus

'jamming' zijn in afb.5.5 uitgezet. Beschouwd werd daarbij

'ideale' filtering. Om de invloed van het ontvangfilter

na te gaan zijn de berekeningen herhaald met eerste orde

Butterworth ontvang- en correctiefiltering. (afb.5.6)

T
c~c

'd

1

o
iJ

,,--------,----------,--~-----,--c-/7~//.,.,--,i---.----,--------,~

1,,2/ ~//4 I

~,

1

i '1 ,0

~
1
l,ao

~
L-----'----L-__----'--_~_L-__--L-~_---l i 0-'
o l,S 2 2,S

-4f0 Tc

afb.S.S.1 :

process gain bij

partial band

jammer met 6
f
=1/T c

(halve hoofdlLJs)

"T(f)'!-![i(f) en

HS(f) rechchoekig

1: f =1/4T
9 :

2: f'J=1/2T c
3: f =3/4T

9 c
4' f =l/T

9 c
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9 c
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9 c
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c , .5 1 .5 2·5 )

w:- la la afb.5.5.2:
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Met behulp van afb.5.5 en afb.5.6 kan het volgende vastge

steld worden:

- Bij toenemende f -waarde neemt het relatief kleine
g

verschil tussen de process gain bij Butterworth en

bij 'ideale' ontvangfiltering verder af, de flanken

in de filteramplitudekarakteristieken worden in toe

nemende mate onbelangrijk

- In het bijzonder bij kleinere f g verloopt de process

gain in het lage gebied rond fO=O nagenoeg vlak.

Uit militair oogpunt kan dit voordelig voor de stoor

der zijn.

Op bldz.5.2 is gesproken over de mogelijkheid om de process

gain te bepalen bij eventueel frekwentieverschoven achter

grondruis van medekanaalgebruikers. Bij deze interferentie

vorm ~an eveneens het verloop van G als funktie van f O in

met afb.5.5 en afb.5.6 overeenkomende grafieken bepaald

worden.

Deze vorm van interferentie kan berekend worden met de volgen

de G (f):nn

G (f) =nn
JrlHT(fTj/~c)12 TjSinc2(~Tjf) df

••• (5.9)

Hierbij is J het totale vermogen van n(t), fa de centrale

frekwentie, en T. de codechipduur van de storende spread-
1

spectrum zenders. BU de berekeningen wordt Tj gelijk aan Tc
verondersteld.

Voor G (f) wordt met (5.9) de volgende uitdrukking gevonden:yy

G (f lyy

00

r.e..:q L.IHs(!f-----112sinc2(?fTcf---) IHR(f- !f--lj2!HT (T.(f-f O- !f-----l/Tc lI
2

Lp k=-_ seq seq seq J seq

T .sinc 2 (j)'T .(f-f[)- !f-----))
J J ~ seq

••• (5.10)
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Met behulp van (5.10) en (5.2)-(5.4),p.5.1 kan G bepaald

warden.

In afb.5.7 is de genormeerde process gain faktor bij achter

grondruis van spread-spectrum zenders als funktie van f O

gegeven. Beschouwd wordt daarbU 'ideale' filtering.

Om de invloed van het ontvangstfilter na te gaan zUn de

bepalingen herhaald met eerste arde Butterworth ontvang

en correctiefiltering (afb.5.8)

2.5 J
afb.S.7:la
process gein bij

frekwentie verschoven
la' achtergrondruis van

medekanaalgebruikers

I met HT(f) voor
la

alle zenders recht-

hoekig, HR( f) en HS(f)
0 rechthoekigla

1 : f =1/4Tg c
2 : f =1/2T., g c

la 3: f =3/4T
2 2.5 g c

~ faT c
4: f =l/Tg c

2·5 J
la afb.S.S:

process gain bij

2
frekwentieverschoven

la achtergrondruis van

medekanaalgebruikers
, met HT(f) voor allela

zenders rechthoekig,

HR(f) en HS (f) lste
0 orde Sutterworthla

1· f =1/4Tg c
2: f =1/2T

10·i
g c

3: f =3/4T
2 25 g c
--I' faT c 4: f =l/T

9 c

1 .5

1.5

I .5

1.5

.5

.5

.5

T 0c...E. J

Td
la

1
2la

,
la

0
\ 0

.,
la

0

T
0c...E. ,

Td
la

1
2la

Ila

0la

10'i
0
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Met behulp van afb.5.7 en afb.5.8 kan het volgende vastge

steld worden:

-In toenemende mate verdwijnt bij grotere f het verschil
g

tussen de process gain waarden bij Butterworth en bij

'ideale' ontvangfilters (zie pag.5.13).

-Oe waarden van G bij fO=O wordt bepaald door de in par.4.3

gegeven LS faktor. Uit uitdrukking (4.30) voor LS kan

afgeleid worden dat voor kleine f waarden (f T «1)g g c
LS gelijk is aan 1/f T • Voor grotere f waarden nadertg c g
L

S
tot 1. Oit wordt door de numerieke resultaten in

afb.5.7 en afb.5.8 bevestigd (GT c/Td=1/LS ).

Met behulp van afb.5.7, 'ideale' ontvangfilters, en afb.5.8,

'worst-case' ontvangfilters,is het ook mogelijk de minimale

kanaalafstaod te bepalen indien het gebruik van meerdere OS
~

spread-spectrum kanalen overwogen wordt. Hierbij kan gedacht

worden aan het vast toekennen van de kanalen. Er kan echter

ook aan hybride spread-spectrum systemen gedacht worden

waar de gebruiker met behulp van frequency-hopping van de

direct-sequence kanalen gebruik maakt. Met OS/FH hybride

spread-spectrum systemen kunnen de voordelen van beide

technieken gecombineerd worden en op eenvoudiger.manier

hogere process gain waarden bereikt worden. Hierop wordt

niet verder ingegaan (4J.

Het feit dat LS kleiner dan 1/f T is heeft tot gevolg datg c
het mogelijk is bij gegeven RF bandbreedte, en gegeven data-

snelheid de process gain bij achtergrondruis van medekanaal

gebruikers te vergroten door het opvoeren van de codebit

snelheid, en het tegelijk ongewijzigd laten van de filters

(filtering tot verder in de hoofdlus).
Met behulp van (4.29),p.4.8 kan vastgesteld worden dat de
process gain in dat geval maximaal wordt (groter dan TdBT/2

als B
T

de RF bandbreedte is) als LST c als funktie van Tc bij

gegeven waarde (oT/2) voor f minimaal is.
9 °

Omdat de op deze manier te verkrijgen process gain verbeterlng

klein is (bij f T =1/4T in afb.5.7 ca.20~) wordt hierop verder
g c c

niet ingegaan.

) b Ok dO lOn een FOr~A raster geordend ziJ;nH : groepen COMA ge rUl ers le 'I
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6. FILTERINVLOED IN EEN DELAY~LOCK LOOP ONTVANGER

6.1 Signaaloverdracht in een delay-Iock loop ontvanger

In hoofdstuk 4 is vermeld dat de fasefaktoren edem , ~ en

elS(f) de signaaloverdracht beinvloeden. Indien RF detektie

fasefouten optreden (edem#-8LS(O)), delay-instellingsafwij

kingen optreden (~f-rlS)' of niet lineaire fase-afwijkingen

optreden (SlS,e(f)=O) zal signaalverlies optreden.

In dit hoofdstuk worden ontvangersystemen beschouwd waarin

van de delay-afhankelijkheid van het correlatoruitgangssignaal

gebruik gemaakt wordt voor de synchronisatie (tracking) van

het codereferentiesignaal. Een voorbeeld van een PSK direct

sequence ontvangerschema met delay-Iock loop tracking wordt

in afb. 6.1 gegeven.

ont
__......._f:lang

filte

draaggolf
terugwinning

earl'.

filt

code

gen.

criscriminator
signaal

VCO codeklok
generator

vertragings
schakeling

pastc data

filte det.

: datak 10k

afb.6.l: voorbeeld lA DLL P5K-D5 spread-spectrum ontvangerschema

BU het in afb.6.1 weergegeven systeem wordt gebruik gemaakt

van 14 Dl l tra ckin g fl4 ,Pp. 536.. 5371 Het iso 0 kmo gel ij k het

aan mixer 3 toegevoerde codereferentiesignaal ten opzichte

van het aan mixer 2 toegevoerde signaal met 2T te vertragen
c

(2A Dll tracking).
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Voor een verklaring van de werking van DLL-tracking tech~

nieken kan naar Spilker[14,PP.S31-53S1 verwezen worden.

Bij DLL-ontvangers is het volgende van belang:

-1: VCO stabiliteit
Bij DLL tracking moet in het algemeen op een relatief hoge

codebitsnelheid gesynchroniseerd worden, waarbij de DLL on

middelijk uit loek raakt indien de referentiecodereeks meer

dan enkele codebits (afhankelijk van toegepast DLL systeem,

en filtering) verschuift. Er is daarom een grote VCO sta

biliteit nodig.

Veel-toegêpaste methoden om de gewenste stabiliteit

van de VCO te bereiken zijn: Het toepassen van kristal

gestuurde VCO's (VCXO's), het terugwinnen van de

codeklok uit de in de ontvanger teruggewonnen draag

golf (als beide in de zender gekoppeld worden), en

het terugwinnen van de codeklok uit (harmonische)

termen van) korrelatoruitgangssignalen.

-2: Dataklok terugwinning
BU integrate-and-dump filters (p.4.4) is datasyn

chronisatie nodig (resetten integrator, en schake-

len van sample-and-hold schakeling). Bij Sequence

Inversion-Keying zal de databitwisseling op een vaste

plaats in de codereeks optreden, zodat door bitpatroon

herkenning bij de referentiecodegenerator een nagenoeg

storingsvrije dataklokterugwinning mogelijk i~ De

dataklok kan ook bij mixer 2 of mixer 3 in afb.6.1

verkregen worden (bU niet toepassen van SIK).

-3: Acquisitie technieken

Bij DLL-tracking is het 'hold-in' gebied beperkt,

indien de referentiecodegenerator meer dan enkele

(afhankelijk van toegepast DLL systeem,en filtering)

codechips verschoven is kan de DLL schakeling niet

meer naar de juiste stand terugregelen. Voor het in

loek brengen van DLL-ontvangers kunnen met name twee

methodes genoemd worden; de snelle aCQuisitiemethode

~): bij de gehanteerde definitie van SIK(Tseq=T d)
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waarbü het ontvangen signaal met eventueei daarin

optredene fouten gebruikt wordt om de referentiecode

reeksgenerator in de goede stand te starten, en een

dynamische zoekmethode waarbü in de acquisitie-mode

de VCO op een van de codekloksnelheid afwijkende fre

kwentie werkt zodat de codereeksen langs elkaar heen

gaan bewegen.

In de OLL-ontvanger geldt voor het correlatoruitgangssignaal

(in afb.6.1 mixer 4) volgens (3.43)'bÜ afwezigheid van filtering:

••• (6.1)

In deze paragraaf wordt de invloed van de filters v~~r de

correlator Hr(f),HR(f),en HS(f) op deze signaaloverdrachts

faktor SO/SRF bepaald.

afb.6.2

als funktie

.4

afb.6.2:

.g signaaloverdrachts
faktor bij recht

hoekige HT(f),HR(f),
.7 en HS(F)

.6 -f-: f
g
=1/3T

c
.5 -6-: f g=2/3T c

-0-: f =1/T
g c

-Q-: f =4/3Tg c

.[

.3

.3

.2

.7

·6

.5

.4

.3

.2

T 3

Een voorbeeld van de invloed van filtering is in

gegeven, waar de signaaloverdrachtsfaktor SO/SRF

van 1'!uitgezet is, in het geval dat rechthoekige

Hr(f),HR(f) en HS(f) toegepast worden.
-l ·5 0.5 1.5 2 2.5 3

1

~:-_-'-;.5=---:--~.5~~_1i1iI!.5-~2-~2~.5-"30

~ Ii/T c
Bij de berekening van de in afb.6.2 gegeven waarden is ge-

bruik gemaakt van de volgende uitdrukking ((3.54) en (4.21 )):
.-

SR .aHL(- f) HS ( f) I cos ( 211 f 1', ) Tc sin c 2 C'tT cf) d f
=

IIHT(f)J2 T sinc 2(l1T f) df
.~ c c

••• (6.2)
Hierbij wordt SR ;elijk aan 1 gesteld. Verder is in (6.2) van

een integrate-and-dump filter uitgegaan (Ld=1 ,B
O

T
d

=1 ).na de

correlator (mixer 4 in afb.6.1).
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Uit afb.6.2 blijkt het volgende:

- Het relatieve verschil tussen hoofdlusfiltering,

3/4 hoofdlusfiltering, en halve hoofdlusfiltering

is bij rechthoekige Hr(f),HR(f), en HS(f) klein «5%).

- Bij 1/4 hoofdlusfiltering blijkt een relatieve afname

van de topwaarde van SO/SRF op te treden, in de be~

schouwde situatie ca. 3 _dB ten opzichte van hoofd

lusfiltering. Daarnaast treden zijlussen in de TE af

hankelijkheid van SO/SRF bij de beschouwde filters op.

De relatieve ongevoeligheid van OS spread-spectrumsystemen

voor filtering binnen de hoofdlus blijkt uit afb.6.3, waar

de topwaarden (in afb.6.2) van SO/SRF bij %=0 als funktie

van de afsnijfrekwentie van HT(f),HR(f), en HS(f) (gelijkge
kozen) uitgezet zijn.

Sd 1 •

Sn~ .8nr
max

1
.4

.2

0
o .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

~f r9 c
afb.6.3 signaalverlies bij rechthoekige filtering

In afb.6.3 is uitgegaan van rechthoekige filteramplitude

karakteristieken. Er geldt in dat geval bij gelijkgekozen

afsnUfrekwentie f g (zie (6.2)):

f

(S
SO) = 9 2

~
T sine (~T f) dfc c

RF 1ë=0 -
9

1 cos ( 217 fT) -1
= ( 9 c + 2Si ( 211 fT) )

i'I 1'1'f g Tc 9 c

••• (6.3)
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8U de bepaling van afb.6.2 en afb.6.3 is van filters met

rechthoekige amplitudekarakteristieken uitgegaan. Recht

hoekige amplitudekarakteristieken kunnen in werkelUkheid

echter slechts in benadering verkregen worden, het is daarom

zinvol om filters met minder scherp afsnUgedrag te beschouwen.

Een voorbeeld van relatief eenvoudige filters met minder

scherp afsnUgedrag zUn lagere orde (eerste,tweede, en derde)

8utterworth filters.

De invloed van filtering bU de eenvoudigste combinaties van

8utterworth filters waarbU aan de fasevervormingseis (par.4.1 )

eLs,e(f)=O wordt voldaan kan met behulp van afb.6.4 nagegaan

worden.

Sd
-I - 5 0 5 I .5 Z·5. S /5 .3/5 afb.6.4.1 :

SRF signaaloverdrachts-

1
. /5 . /5 faktor bij recht-

.G25 .G25 hoekige HT(f), en
1ste orde Butterw •

. 5 .5 HR( f) HS (f)en

·375 -t-: f =1/3T
.375 9 c

-1)-: f =2/3T
·Z5

9 c
·25 -0-: f g=1/Tc

.125
-0-: f g=4/ 3T c.125

-.5
0

0 .5 1.5 2 2.5 3
---io ?éITc

.... J î /~ ,----. a;:J.B.~.2:

I
j i=:

" 'iF j signaaloverdrachts_'

1
/5

I IS faktor bij 2:12
L i orje

G,S
~ Jutterw. HT(f),! czs

i I Îste or:le H,~(f),
5 i- j 5 en 3de O':Oe -l..1 S ( f )I

II /
.375 L -'1'-: f_=1/3T_

I
~ 375 ',j ~

~
-A-: f g=2/3T c

.25 -0-: f =l/T
9 C

I -0-: f =4/3T
125 9 c

~-i=----=---;;"----;;0--';5-5~~i~.5-~~~2~.5JBll.li
J

0

---+ lèlT c
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SD .375
- L -.5 0 .5 i .5 2.5 3

.375 afb.6.4.3:
ç signaaloverdrachts-

1
.75 . 75

faktor bij J ste orde

. 625 .625 ButterlIl • HT(f) ,

1ste orde, H
R
(f),

.5 .5 en '2de orde H
S

(f)

·375 -t-: f =1/3T
.375 9 c

-A-: f g=2/3Tc
.25 .25 -0-: f g=1/T c

-0-: f g=4/3Tc. ,25 .125

0 0
-1 -·5 0 ·5 1.5 2 2.5 3

~ 'it/T c

SD
- .5 0 .5 1.5 2 2.5 3

375 .375 afb.6.4.4:ç signaaloverdract:

i
.75 .75

faktor bij 15 te 0

. 625 .625 ButterlIl • HT(f) ,

2de orde Hf) (f),
.5 .5 3de orde liS (f)

.375 .375 -t-: f =1/3T
9 c

-0-: f =2/3T
.25 .25

9 c
-0-: f =1/T9 c

. 125 -Q-: f =4/3T
.12S 9 c

0
-.5 0 .5 1.5 2 2.5 3

---+ Tz/T c

Uit afb.6.4 bI ijk t het volgende:

Het relatieve verschil tussen de waarden van SO/SRF

bij de verschillende filtercombinaties blijkt klein te

zijn «15%). Bij de filtercombinatie van afb.6.4.4;

eerste orde zend-,tweede orde ontvang-, en derde orde

correctiefiltering blijkt SO/SRF het grootst te zijn.

Het zijlusniveau blijkt bij de beschouwde filtercombi-

nat ie s I a ag te zij n « - 30dB) •

Een voorbeeld voor het relatief kleine verschil tussen

de maximale waarden van SO/SRF bij de beschouwde filter

combinaties kan gegeven worden voor bijvoorbeeld de filter

c 0 mb i nat ie bij af b • 6 • 4 •1 ( HT( f) 'ide a a I' re c ht hoe k i g, HR( f )

en H~(f) eerste orde Butterworth filters) en de combinatie
.J

bij afb.6.4.4 (HT(f) eerste, HR(f) tweede, en HS(f) derde

orde filtering). In afb.6.5 is deze maximale waarde ten

opzichte van 'ideale' rechthoekige filtering (afb.5.3) uit

gezet.
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1 •

(~) .9
RF max

t.o.v. .8
'ideale'
filtering .7
(afb.6.3)

1
.6

.5
0 .1 .2 .j .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

~ fgT c
afb.6.5: voorbeeld afname So/SRF bij ~=O tengevolge van niet

ideale filtering

1 :HT(f)rechthoekig,HR(f) en HS(f) 1ste orde Butterw.

2:HT(f) 1ste,HR(f) 2de,HS(f) 3de orde Butterw. filter

In afb.6.5 wordt bevestigd dat het verschil tussen de So/SRF

waarden bij de beschouwde Butterworthfiltercombinaties kleiner

dan ca.1 5~~ is.

Tevens kan met behulp van afb.6.5 vastgesteld worden dat extra

signaalverzwakking optreedt indien,in plaats van 'ideale'

rechthoekige filtercombinaties, combinaties met 8utterworth

filters gebruikt worden. Dit zal in het algemeen gelden.

In appendix J wordt afgeleid dat voor filtercombinaties met

8utterworthfilters met BLs,e(f)=O altijd een lagere So/SRF

.waarde bij 7f =O gevonden wordt dan bij' ideale' rechthoekige

filtercombinaties.

Ook bij Butterworth filtering kan echter vastgesteld worden

dat filtering tot binnen de hoofd lus mogelijk is zonder sterke

afname van So/SRF. Zo wordt bijvoorbeeld bij halve hoofdlus

filtering (f =1/2T ) ten opzichte van hoofdlusfiltering bij
g c

ideale (rechthoekige) filtercombinaties ca.O,4dB afname in

S0/ SRF bij Îl =0 ge vanden (a f b • 6 • 3 ), bij niet i de a lefi I ter i ng

moet dit verlies ~~t ca.O,4dB vermeerderd worden (afb.6.5).

In afb.6.4 en afb.6.5 zijn filtercombinaties beschouwd waar

bij de looptijd vervorming door het zend- en ontvangfilter ge

corrigeerd is met behulp van het correctiefilter HS(f).
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Een voorbeeld van de rE afhankelijkheid van SO/SRF bij filter

combinaties waarbij niet aan de voorwaarde els,e(f)=O vol

daan wordt is gegeven in afb.6.6.

•. 5 0 I .5 2.5 3 afb.6.6:So .9

SRF .12 . 72 signaaloverdrachts-

r .G4
faktor bij 2de orde

.G4
Butterw • HT(f) ,

.56 . 56
1ste orde HR(f) ,

.48 .48
1ste orde HS(f)

.4 .4 f =1/3T-?-: 9 c
. .32 . .32 -4-: f g=2/3T c
.24 ·24 -0-: f =1/T9 c
.16 .(6 -0-: f g=4/3T c
.08 .08

0
-.S 0 .5 1 .5 2 2.S 3

----+ telT c

Uit afb.6.6 blijkt het volgende:

De maximale waarde in de tE afhankelijkheid van SO/SRF

treedt als 8 ls ,e(f) ongelUk aan nul is~in het algemeen

bij 1't +Tls (rlS is in afb.6.6 gelijk aan nul) op. De top

in afb.6.6 blijkt inderdaad om deze reden 'weg te schui-

ven' •

Omdat bU 9ls ,e(f)IO extra signaalverlies optreedt door

dat de signaalvormen in de ontvangercorrelator niet op

elkaar aangepast zUn (zie par.4.1) zal de maximale

waarde in de IE afhankelijkheid van SO/SRF in afb.6.6

kleiner zijn dan in afb.6.4, waar vergelijkbare filter

combinaties toegepast worden. Bij afnemende afsnijfre

kwentie blijkt inderdaad een toenemend verschil op te

treden.

Op het signaalverlies bij eLs,e(f)~O wordt in de volgende

paragraaf verder ingegaan.
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••• (6.4)
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6.2 Oiscriminatorkarakteristieken

In 0 vereen s tem min g met (6 •1 ) , p • 6 • 3 , wordtbij afwe z i 9heid van

filtering voor de twee discriminatorcorrelatoren in afb.6.1,

p.6.1, (mixer. 2 en mixer 3) als funktie van 7& eveneens een

driehoeksvormig verloop van de uitgangsspanning gevonden,

zodat de OC component van het VCO-ingangssignaal, het dis

crimin a tor s i gnaal, als f unkt i e van 'rE dei n af b • 6 • 7 ge ge ven

karakteristiek vertoont.

afb.6.7:

1A discriminator~arakteristiek bÜ afwezigheid van filtering

BU afb.6.1 is de mogelUkheid van 2 OLL tracking vermeld

[14,pp.531-53S]. Bij afwezigheid van filtering wordt bij

2AOLL tracking de in afb.6.S gegeven discriminatorkarak

teristiek gevonden.

afb.6.8:

2á discriminatorkarakteristiek bÜ afwezigheid van filtering

De invloed van filtering op deze discriminatorkarakteris-

tieken kan met behulp van de in par.6.1 gevonden waarden

voor SO/SRF nagegaan worden.

Er geldt voor de 1A discriminatorkarakteristiek 0 1 als

funktie van de instelwaarde rE :

0 1 ("rl) = :t.~
îl+~Tc +



O2 ( 1'l'):

o2(1"t) =
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Het + teken in (6.4) wordt veroorzaakt door de onbepaald

heid van de polariteit van de correlatoruitgangsspanningen

als deze uit het vermogen bepaald worden. Bij de numerieke

berekeningen wordt aangenomen dat de correlatoruitgangs

spanningen positief zijn bij maximaal uitgangssignaal. Voor

bij ieder voldoende klein minimum (gekozen werd voor 10-4 )

in So werd het teken van~ omgewisselt.

Op analoge wijze geldt voor de 2d discriminatorkarakteris

tiek

••• (6.5)

Bij de DLL karakteristieken is het volgende van belang:

De breedte van het negatieve helling gebied.

Alleen in het gebied waar de discriminatorkarakteris

tiek een negatieve helling vertoont zal de Dll schake

ling naar het instelpunt, bij de nuldoorgang van de

diskriminatorkromme,regelen. De breedte van het ne

gatieve hellingsgebied bepaalt dus de 'hold-in range'.
Daarnaast bepaalt de breedte van het negatieve hellings

gebied de maximale zoeksnelheid, de maximale snelheid

waarmee de codereeksen langs elkaar heen mogen bewegen,

bij de op bladz.6.3 vermelde dynamische (niet isochrone)

acquisi tiémethode. [14, pp .=)77- 587)

- De lineariteit van het negatieve helling gebied

Met name de lineariteit rond het instelpunt, bij de

nuldoorgang van de diskriminatorkarakteristiek, bepaalt

of een stabiele DLl regeling zonder 'jitter' of kruip

effekten mogelijk is.

- De plaats van de nuldoorgang van de karakteristiek

In het algemeen zal een Dll schakeling naar het instel

punt bij de nuldoorgang van de Dll karakteristieken con

vergeren. Indien het maximum van So/SRF niet bij dit

instelpunt optreedt zal signaalverlies optreden.

In tegenstelling tot het in par.6.1 besproken signaal

verlies door filtering, zal dit signaalverlies niet
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(gedeeltelUk) gecompenseerd worden door afname van NO •,n
Dit signaalverlies komt volledig in de uitgangs-signaal-

ruisverhouding SD/ND,n tot uiting.

Dè amplitude van het diskriminatorsignaal
De topwaarde, en in het algemeen de grootte van het

diskriminatorsignaal, bepaalt de ruisgevoeligheid.

Het optreden van zijlussen

Indien in de DLL karakteristiek zUlussen aanwezig zUn

is de kans op 'false lock'(het in een foute delay-in

stelling vergrendeld blijven) groter. Dit zal in het

bijzonder het geval zijn als de zijlussen boven het ruis

niveau uitkomen.

De 1Ó en 2D diskriminatorkarakteristieken bij 'ideale' filte

ring, met rechthoekige Hr(f),HR(f), en HS(f) worden in

afb. 6.9 gegeven.

01 (Tt)
0 .5 1.5 2 2·5 afb.4.9.1 :I 1

i .9 .9 1A discriminator-

.8 .8 karakteristiek

.7 .7 bij rechthoekige

.6 .6 HT(f),HR(f),en HS(f)

.5 .5 -t-: f =1/3T9 c.. .. -6-: f g=2/3Tc
·3 .3 -0-: f =1/T9 c
.2 .2 -0-: f g=4/3T c

.1

0 0

'. I -.l
0 5 1.5 2 2.5

---+ 1(/T c

02 (1"e)
0 .25 .5 .75 1.25 1.5 1.75 afb.4.9.2:

1

j 9 .9
2A discrimininator-

karakteristiek
.8 .8

bij rechthoekige
.7

HT(f),HR(f),en HS(f)
6 .6 -t-: f =1/3T9 c

.) .5 -Q-: f =2/3T9 c.. .. -0-: f =1/T9 c

.3 .3 -0-: f =4/3T9 c

.2 .2

.1

.25 .5 .75 1 .25 1.5 1.75

~VTc
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Voor de diskriminatorkarakteristieken bU 'ideale' filtering

blUkt het volgende te gelden:
o2(~~ vertoont duidelUk waarneembare niet-lineariteiten

rond ~E=D. Met deze correlator is een jitter-vrije regeling

moeilijk te realiseren.

01 (~) vertoont duidelUk waarneembare zijlussen. Oe

kans dat de oLL in de verkeerde stand blUft 'hangen'

(false loek) is bij toenemende filtering groter.

Beide nadelige effecten zullen bij minder 'ideale' filtering

in mindere mate optreden. Dit blijkt ook in afb.6.1D het

geval te zijn, waar de diskriminatorkarakteristieken bij

filtering met de in afb.6.4 beschouwde filtercombinaties

gegeven worden.

.5 1.5
afb.6.1 0.1.1:D1 (T()

1 ·8 .8 113 discriminator-

.7 . 7
karakteristiek

.6
bij rechthoekige

.6

.5
HT(f), en 1ste

.5 orde 8utterworth.. .4 HR( f) Hs (f)en
.3 .3 -+-: f =1/3T
·2

9 c
·2 -4-: f =2/3T9 c

·1 .1 -0-: f =1/T9 c
0 0 -0-: f g=4/3T c

-.1 - . 1
0 .5 1.5 2 2.5

-+~/Tc

0 .25 .5 . 75 1·25 1.5 1.75 2O2 ('rt ) 1 afb.4.10.1.2:

T ·9
2A discriminator-

.8 karakteristiek
.8

.7 bij rechthoekige
.7

HT(f)
.6 en 1ste orde

·6 8utterworth HR( f)
.5 .5 en HS(f)..

.4 -f-: f =1/3T
.3 9 c

.3 -0-: f =2/3T
.2 9 c

.2 -0-: f =1/T
.l

9 C
.1 -0-: f =4/3T9 c

.25 .5 .75 1.25 1·5 1.75

~ 1',/Tc
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01 (Te) afb.6.10.2.1:

T .8 .8 1 A discriminator-

.7 · 7
karakteristiek

.6
bij 2de orde Butterw

.6

·5
HT(f),1ste orde

.5
HR(f). en 3d:l ~ rele

.4 ..

.3
HS (f)

.3 -t_: f =1/3T
·2

9 c
·2 -Á-: f =2/3T

9 c
·1 .[ -0-: f =1/T9 c
0 0 -0-: f =4/3T

9 c
-.l

.5 1·5 2 2·5

~ 1", /T c

.25 .5 .75 1.25 1.5 1 .75 2
°2 (1'J 1 afb.6.10.2.2:

T ·9 .9 2A discriminator-

.8 .8 karakteristiek

.7 · 7
bij 2de orde

. 6 .6
8utterw • HT(f) ,
1ste orde HR(f),

.S .5
en 3de orde HS (f).. .4 _t_: f =1/3T

.3 .3 9 c
-1>-: f =2/3T

·2 .2
9 c

-0-: f =1/T9 c
• L -0-: f =4/3T9 c

·25 .S .75 1 .25 1.5 1 .75

----.-.. 7"e /T c
0 .5 1.5 2 2·5

. 01 (Tt) .9 .9 afb.6.1 0.3.1:

1 .8 .8 1 J discriminator-

· 7 .7 karakteristiek

.6 .6
bij 1ste orde

8utterw • HT(f) ,
. 5 .5

1ste orde HR(f) ,
·. .4

en 2de orde HS(f)
.3 .3 -t-: f =1/3T
.2 .2

9 c
-4-: f g=2/3T c

.1 .1 -0-: f g=1/Tc
0 0 -0-: f =4/3T9 c

-.1 - . I
.5 1.5 2 2.5

---+ 1", /Tc

O2 (Tf) .25 .5 .75 1.25 1.5 1.75 2 afb.6.10.3.2:1

1 .9 211 discriminator-
.9

.8 karakteristiek
.8

bij 1ste orde
· 7

.7
Butterw • HT(f)

. 6.6 1ste orde HR(f),
.S .5 2de orde HS (f)en.. .. -+-: f =1/3T

9 c
.3 .3 -A-: f =2/3T

9 c
.2 .2 -0-: f =1/T9 c
.1 -l -Q-: f =4/3T

9 c

0 0

0 . 25~' .5 .75 1.25 1.5 1·75 2

-+ îe/T c
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0 . S \ ·S 2.S
D1 (1~ .9 .9 a fb • 6 • 1 0.4.1 :

Î .3 .3 1 A d iscr iminator·

.7 .7 karakteristiek

·6 bij 1ste orde
.6

. 5
8uttcrw • !I T(f),

. S
Zdc orde H

R
(f),..

.' 3de orde H~ (f)
.3 .;

.3 -+-: f =1/3T
.2 9 c

.2 -11-: f ;Z/3T
.1

9 c
. i -0-: f =1/T

Cl c
0 0 -0-: f =4/3T

9 c
-.1

- . I
1·5 2 2.50 . S

--+ I(/T c

DZ(1'e) 0 .25 . S .75 1.25 1 ·S 1 . 75 2
1 1 afb.6.1D.4.Z:

1 .9 .9 ZA discriminat'Jr-

.8 .6 karakteristiek

.7 . 7 bij 1ste orde

.6 . 6 Butterw • HT(f) ,

.5
Zde orde tir( ( f) ,

. S
3de orde l's ( f).. ..
-+-: f =1/3T

.3 .3 9 c
-4-: f =Z/3T

.2 .2 9 c
-0-: f =1/T

.\ 9 c
·1 -0-: f =4/3T
0 0

9 c
0 .25 . S .75 1.25 1 ·5 1.75 2

~ 1'" /T

Uit afb.6.10 blijkt allereerst dat tussen de discriminator

karakteristieken bij de verschillende filtercombinaties re

latief kleine verschillen gevonden worden (10%).

In het algemeen blijkt het volgende te gelden:

De 1A karakteristieken zijn gevoeliger voor filtering:

De grootte van de DLL karakteristieken vermindert

bij 14 DLL tracking sneller dan bij 2~ DLL tracking.

De 2~ karakteristieken vertonen bij toenemende filtering

in afb.S.10 duidelijk waarneembare niet-lineariteiten

rond 1f=0.
Indien het laatste punt doorslaggevend is (naar verwachting

meestal het geval) zal aan 1A DLL tracking de voorkeur gege

ven worden.
Een andere reden waarom aan 1A DLL tracking gegeven kan worden

wordt gevonden als de discriminatorkarakteristieken bij de

in afb.6.6 beschouwde filtercombinatie, met GLs,e(f)#O, be

paald worden (afb.6.11).
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0 .5 1.5 2 2.5 afb.6.11.1 :
D1 (~) l

1/1. discriminator-

1 .8 .8 karakteristieken

.6 .6 bij 2de orde

Butterw • HT(f),
.4 . 4

orde HR(f),1ste

.2 .2 1ste orde HS(f)

0
-i-: f =1/3T

0 9 c
-t.-: f =2/3T

-·2
9 c

-.2 -0-: f =1/T9 c
-.' - .4 -D-: f =4/3T

9 c

- .6 -.6
0 .5 1.5 2 2.5

~îè/Tc

0 .25 .5 .75 1.25 1.5 1.75 2
afb.6.11.2:

D2 ( r~ 1 1

2/1. discriminator-

1 .8 .8
karakteristiek

.6 .6 bij 2de orde

. 4 Butterw • HT(f),..
1ste orde HR(f),

.2 ·2 1ste orde HS(f)

0 0 -'i-: f =1/3T
9 c

-.2 -·2 -4-: f =2/3T9 c

-.' -0-: f =1/T
-.' 9 c

-Q-: f =4/3T
- .6

9 c
- .6

0 .25 .5 . 7S 1.2S 1.5 1.7S 2

~ rEIT c

Met behulp van afb.S.11 en.afb.S.S,p.6.8, kan nagegaan worden

of de 1"t. wa a r de wa a rb ij de dis k r i minat 0 r kara kter is tie k do 0 r

nul gaat (instelpunt DLL-tracking) samenvalt met de ~ waarde

waarbij het maximum in SD/SRF optreedt.

Dit blijkt alleen bij de 2a correlator bij toenemende filtering

waarneembaar niet het geval te zijn.

De extra signaaldemping blijkt daarbij in dit geval beperkt

te zijn (ca.O,1d8). Dit hoeft in het algemeen echter niet het

geval te zijn.

Oe grotere gevoeligheid van de 2~ correlator voor fasefouten

is een belangrijke tweede reden om deze niet toe te passen.
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Samenvattend kan het volgende vastgesteld worden:

Het uitgangssignaalniveau kan vergroot worden door het

toepassen uan scherper afsnijdende filters. Dit gaat ten

koste van de -tracking eigenschappen. Indien de tracking

eigenschappen het belangrijkst zijn (in het algemeen het g

val) verdient daarom minder scherp afsnUdende (tevens

eenvoudigere) filtering de voorkeur.

In het algemeen verdient het toepassen van 14DLL tracking
I

de voorkeur boven 2ADLL tracking, door de geringere gevo

ligheid voor fasefouten, en de betere lineariteit.
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7.SLOTOPMERKINGEN

In dit verslag is voornamelijk de onderdrukking van ongecor

releerde interferentie (ongecorreleerd met de referentiecode

reeks) beschouwd.

Hierbij blijkt het volgende:

- Indien niet aan de voorwaarde Tseq= nT d voldaan wordt zal

in het bijzonder als T kleiner dan Td is een sterkeseq
afname van de onderdrukking van smalbandige interferentie

op kunnen treden. Dit kan een reden zijn om SIK (T =T
d

)
seq

toe te passen.

- Bij een groter (6-10) aantal storende medekanaalgebruikers

is het mogelijk de achtergrondruis van deze medekanaalge

bruikers als een ongecorreleerd signaal op te vatten.

De onderdrukking van deze achtergrondruis blijkt bij afwe

zigheid van filtering gegeve~ te worden door G=Td/T c ' met

2/Tc de (hoofdlus) RF bandbreedte. Bij filtering word~ een

verliesfaktor L gevonden. Het is echter mogelijk door T
s c

te verkleinen en gelijktijdig verder in de hoofdlus te fil-

teren (kleinere f T waarden) de storingsonderdrukking9 c
G groter te laten worden dan TdBT/2 (BT:RF bandbreedte).

- Tone-jamming bij de draaggolf frekwentie is het meest effek

tief. Indien de draaqqolffrekwentie niet bekend is kan beter

base-line jamming toegepast worden.

- Bij coherente detektie treedt bij integrate-and-dump post

correlatiefilter (theoretisch) geen verlies op.

- Bij grotere filterafsnijfrekwenties (orde 1/T ) treedt
c

een verwaarloosbaar verschil op voor de process gain

bij eenvoudige 8utterworth en bij 'ideale' (scherp afsnijden

de) filters.

Door looptijdvervorming kan, in het bijzonder bij DLL tracking

signaalverlies optreden. Dit kan gecorrigeerd worden met

een correctiefilter bij de referentlecode-generator.

- Indien de filterinvloed bij gelijke afsnUfrekwenties verge

leken wordt blijkt bij minder scherp afsnijdende filters

bet ere 0 LL tra ckin g magel ij k te zij n. 2A 0 LL tra ckin g b I ij ft

daarbij slechter dan 1ADLL tracking.



-7.2-

Bij de bestudering van de invloed van filtering in een

direct-sequence spread-spectrum systeem kunnen een aantal

onderwerpen genoemd worden die nader bestudeerd kunnen

worden:

- De invloed van overheersend sterke medekanaalgebruikers

(nabij probleem). Vermeld is dat in ffOJworst case analyses

gevonden kunnen worden.

- De berekening van de eigenruis bij filtering. Berekening

van deze eigenruis met behulp van de voor de signaal

overdracht gebruikte methode is in principe mogelijk,

omdat de aigenruis in het algemeen verwaarloosbaar is

is hierop niet verder ingegaan.

- De invloed van niet-lineaire effecten (ongewenste ver

vorming in de analoge signaalverwerking of de invloed

van digitalisering met limiters).

- De op bldz.7.1 vermelde mogelijkheid om met gelijke RF

bandbreedte door een grotere Td/T c verhouding een grotere

onderdrukking van de achtergrondruis van medekanaalge

bruikers te bereiken. Omdit de winst die op deze manier

verkregen kan worden relatief klein is (orde 1dB) is

hierop niet verder ingegaan. Door minimalisering van

f T L kan de optimale T /T d verhouding gevonden worden.gcs c

In verband met hoofdstuk 6 tenslotte was het mogelijk door

de samenwerking met ing.J.Manders de theoretische resulta

ten met praktijkresultaten te vergelijken. Hierbij bleek de

betere werking van 1A OLL-tracking ontvangers inderdaad op

te treden.
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Appendix A: Numerieke berekeningsmethode

Integratiemethoden

In hoofdstuk 5 en 6 worden berekeningen uitgevoerd met

het volgende integraaltype:
CIQ

~ SH(f) T sinc2 UtT f) df
11 -00 c C

waarbij H(f) door (combinaties van) filters bepaald wordt.

Er geldt voor H(f):

H(f)S 1

Voor deze integraal geldt als H(f)=1:

Over het oneindige interval is de integraal gelijk

aan 1

- 90% van de integraalwaarde wordt bij integratie over

de hoofdlus (f<1/r ) gevonden, de eerste zijlus draagtc
ca.5% bij en de tweede hoofdlus ca.3%

Voor een rekennauwkeurigheid van 5% is dus alleen integratie

over de hoofdlus, en de eerste twee zijlussen noodzakelijk.

Bij de integraties wordt de trapeziummethode gebruikt, en

naar 5% rekennauwkeurigheid gestreefd.

Oe maximale stapgrootte bij de integratie over de zijlussen

heeft gezien de grootte van de bijdrage in de totale integraal

waarden bij een rekennauwkeurigheid van 5% weinig invloed.

Gekozen kan worden voor stapgrootte 1/2T (berekening vanc
slechts twee punten). BU de berekeninqen werd een iets kleinere

stapgrootte genomen(1/4T bij de eerste,l/ST bij de tweede zijlus)c c
Met de tweede afgeleide van de integrand in de integraal-

uitdrukking kan in principe de maximale stapgrootte binnen

de hoofdlus bepaald worden. Omdat in dit geval de gesl:Jterl

uitdrukkingen weinig doorzichtig zijn, kan beter de gebruike

lijke empirische methode toegepast worden.

Bij de berekeningen werd nagegaan of de kleinste filterafsnij

frekwentie binnen de hoofdlus viel. Bij 8utterworth filters

(n-de orde) werd daarbij in plaats van de filterafsnijfrekwen

tie f de volgende waarde beschouwd: f .10(3/2n). Dit omdat
g g

anders de flanken niet meegenomen worden.
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Indien deze kleinste waarde binnen de hoofdlus valt wordt

geintegreerd met stapgrootte gelijk aan 1/20 van het inte

gratie-interval van f=O tot deze kleinste waarde.

Indien dit niet het geval is wordt met de volgende stap

grootte geintegreerd:
0<f<1/T : stapgrootte 1/20Tc c

1/T < f < 2/T : stapgrootte 1/8Tc c c

2/T < f < 3/T : stapgrootte 1/4Tcc· c

f> 3/Tc : bij de integratie verwaarloosd

De stapgrootte binnen de hoofdlus was empirisch bepaald.

In het bovenstaande is aangegeven dat alleen over het

positieve integratie-interval geintegreerd wordt. Er wordt

verondersteld dat de filterkarakteristieken symmet~isch zijn

(symmetrische amplitude- en antisymmetrische fase- karak

teristieken toegestaan).

Process gain bepaling

BU de process gain bepaling verschijnt een integraaluit

drukkinu

JJH0 ( f j2 G ( f) d f
-CoO yy

die wederom met de trapeziummethode berekend wordt. Als stap

grootte bleek hier (bij rechthoekige HO(f)) 1/10 van het inte

gratie-interval te voldoen.

In de integrand van deze integraal verschijnt G (f) die metyy
behulp van een somuitdrukking bepaald kan worden. Omdat deze

sommatie veel rekentUd kan kosten is een beveiliging inge

bouwd waardoor bU een groter aantal termen aan~~enzende termen

samengenomen worden.

Bij de berekening van de process gain worden de verkregen

waarden op rekennauwkeurigheid gecontroleerd met behulp

van een witte ruis benadering. De gemiddelde ruisbijdrage

van ra ndom in de ban d ver sc :1 cve n interfere nt ie za I in go ede

benadering met de ruisbijdrage (aan de postcorrelatiefilter

uitgang) van witte RF ruis overeenkomen.

~adere programmabeschrijvingen zUn in de vakgroep achtergelater
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Frekwentiedomeinuitdrukking voor het uitgangsruis

vermogen

Formule (3.4) luidt:

No,n = Jf ho O"1 )ho(')'2)Rxx(?'1-1"2)Rvv(?'1-Y2) dY1dr2
-Clll-~

Definieer een hulpfunktie act):

aCT) ~ Rxx t'l') Rv)r)

••• (B.1)

••• (B.2)

Dan geldt: c.o

Jho(r2)Rxx(T1-1"2)Rvv(11-r2) dT2
-CoO

= (h 0 ( r )*a (.,.) ),. = l'1

••• (B.3)

Definieer de hulpfunkties b(~) en c(r):

b(f)") Cl ho(-1)

c(r) ~ (ho(r) a(T))?,=)'

••• (B.4)

Dan geldt~B.1):

No,n

00

=S b(-"(1 )c("1) d11-00

= (b ( i )~ c ( .,. ) )r=0

••• (B.5)

(complex geconjugeerde)

Oftewel((B.2),(B.4),en (B.5)):

NO,n = (ho(-r)~ho(?')~(Rxx(~)Rvv(r)))r=o

••• (B.6)

In het algemeen geldt voor een tUdsfunktie f(t) volgens de

beginwaarde stellin~:

f(O) = j (f(t)) df
_00

Indien het postcorrelatiefilter een causaal basisbandfilter is

geldt:

Toepassing van de beginwaardestelling op (B.6) levert hiermee

de gezochte uitdrukking op:
'"0

N = S Ho(f)Ho~(f)'F(R (t)R ('1')) dfo,n _OQ xx vv
00

== _LIH o (f)12 (Gxx(f)HGvv(f)) df
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Discrete spectrale vermogensuitdrukking voor

maximale-lengte codereeksen

Voor een random binair signaal u(t) geldt:

R (7') =A(/ )uu c
(bitduur Tc)

••• (C.1)

Voor een pseudo-random signaal met een periodiek karakter,

en een herhalingstijd T volgt hieruit:
seq (..()

R~ u (t) =A(t )7f l: J er- ~)
c k=·(,Q seq

••• (C.2)

De uitdrukking is geldig als in de reeks een even aantal bits

aanwezig is. Bij een maximale lengtereeks is het aantal bits

oneven en verschijnt na tijdsmiddeling een extra -Tc/Tseq term.
Met p = Tseq/T volgt:c

1
p

••• (C.3)

Met [9,P9.469] volgt hieruit voor maximale lengtereeksen (M

sequences):
00

~ _1_ cf(f- _k_)
L T Tk=-OD seq seq

=(p+1) sinc 2 (ÎTT c f)
p

- 1 J(f)p

00

L. á(f- ~)
k=-«» seq
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Continue spectrale vermogensuitdrukking voor

maximale-lengte codereeksen

Voor maximale-lengte codereeksen geldt{app.C):
00

G (f) = (E±1.) L' sinc2 (l)'Tc f) O(f- ~T )
uu p2 k

=-~ seq

Om een continue benadering van G (f) te vinden kunnen deuu
lijncomponenten bij f=k/T seq uitgesmeerd worden over da rond

deze componenten gelègen frekwentiegebieden:

Er geldt:

ky---
,seq

1 <f<k ,;;-,1;:--_2T -T-- + 2T
seqseq seq

G (f)uu ( p+1
2

) . 2( f)= s~nc ~T
p c

+ l.,:cf( f)
p

.L. J'(f- ~)
k=-oo seq
k=l=O

+ ~,(f)
p

(continue benadering)

Oftewel:
+ ~J(f)

p
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Invloed van korte programmalengtes op de uitgangs

ruis bij smalbandige interferentie

Voor N geldtO,n

met:

(3.28):
(JIO

= L IHO(f1+ !f---)12 a kk=·Q) seq

••• k= k O
2 . k 2

JHR(foH jHS (f1+ r- -foH
seq

sinc2(~T (f1+ ~.-fo))
c . seq

••• ki" k O
••• (E.1)

BU rechthoekige HO(f) wordt de in afb.E.1 geschetste situatie

gevonden.

2

-1f 1-2Tseq

r
1

. -1 ~f

f 1+Tseq

afb.E.1 :

bepaling NO,n bU
rechthoekige Ho(f)

met f g ,O=1/2T seq

1f11<1/2T
I seq

BU vergroting V3n de afsnijfrékwentie f g ,O=1/2Td van het post

correlatiefilter kan in de veronderstelling dat a~aO het

vglgende vastgesteld

"J = 0:10, n

NO,n = aO:

NO,n::: 2a O:

worden:
Indien

Indien

Indien

Indien

f 0< If1 Ig,

lf 1k f g ,o< (1/Tseq)-1~11

(1/Tseq )-lf1 !<f g,O«1/Tse q )+ If 11

(1/Tseq)+!f1!<fg,o«2/Tseq)-lf11
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De aangeg~ven frekwentiegebieden zijn gelegen rond f o=n/2T •g, seq
Bij waarden van f 0 rond n/2T geldt dus:g, seq

NO - n aD,n -

::n E..±.1. SR.2
p

Hierbij is gebruik gemaakt van (3.26).

Als p»1 geldt:

••• (E.2)

Bij waarden van f 0 rond n/2T wordt dus als funktie vang, seq
Tseq bij gegeven Td een hyperbolisch verloop gevonden (No,n

omgekeerd evenredig met T /Td ).seq
Als f 0 gelijk is aan n/2T ,n=T /Td , geldt verder:g, seq seq

T 2 ka 2 2
NO ~ TC SR J IHR(fo)l IHS(-;=--s )1 sinc (7JkOTc/Tseq),n d eq

in overeenstemming met (3.32).

Met behulp van (E.2) kan ~of 1 bepaald worden.,n
Beschouwd wordt het gebied gegeven door:

Tse
n( r< n+1

d

I n dit _geb ied kan NO, n gel ij k zij n aa n n fl 0 0 f (n+1 ) a 0 •

Als n even is geldt onder de volgende voorwaarde:

If 1 1<2~ + ~T
seq d

bij uniforme verdeling van f 1 met waarschijnlijkheid (n+1) 

(Tseq/Td ) voor No,n:

N =o,n



f 1 met gelijke waarschijnlijkheid

deze waarde n a O gevonden.

-E.3-

Als n oneven is wordt onder de volgende voorwaarde:

If I<. n+1 1
1 2Tsea - 2Td

bij uniforme verdeling van

(n+1)-(T /Td ) voor NOseq ,n

Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt zal N gelUk
f O,n

zijn aan (n+1) aO.·Hieruit volgt voor NO,n 1

-No,nf1 = (n aO) prob(n lijnen binnen HO(f))

+(n+1 )a-o prob(n+1 lijnen binnen HO(f))

Zodat bij p»1

= (n aD) ( n+1 - ( Tseq/ Td ) )

+(n+1 )a O (-n +(Tseq/T d ))

= n a O (Tseq/Td )

~f1 gegeven wordt door (3.32).
O,n



Appendix F

-F .1-

Autokorrelatiefunktie van het signaalgedeelte

in het korrelatoruitgangssignaal

R (r) kan grafisch bepaald worden. In af.F.1 is het tijdspp
verloop van p(t)p(t-')') bijJ1f<T c uitgezet,

:Jl
f T

c

Bepaling Rpp(Y) ~onder

'overlap' :
21l',l.

R (t) = (1- TJpp c

afb.F.1: Bepaling Rpp(r)

~P(t)
1 'ITrl

O~P(t-'C)

~)P(t-'é)
c

Bepaling R (y) bij 'overpp
lap:

,,., Ir...
Rpp<rl = (1~ ~ - T~I

Voor Rpp (1') geldt dus bijlk~Tc: 00

R (1") = (1 - ~ 'i) + ~ L. <~ )~ J (7'+ kT c )
pp c c k=·~ ~

~
-T T .......
eeT

afb.F.2:

Rpp (,.) bij lTc/<T C
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Appendix G Autokorrelatiefunktie van het eigenruisgedeelte

in het korrelatoruitgangssignaal

sfb.G.1 :
voorbeeld r(t)

r(t)

t

r(t) heeft de in afb.G.1 weergegeven vorm
o ±,' 0 +1 0

r(t)r(t-t)

r(t) afb.G.2:
bepaling Rpp(l')

bij IT~f<Tc

+' 0o

Bij oneindig lange codereeksen de waarschijnlijkheid van

positieve pulsen gelijk aan de waarschijnlijkheid van negatieve

pulsen. I~dat geval wordt voor r(t)r(t-T) alleen een tijd

gemiddelde verwachtingswaarde gevonden als gelijke pulsen

elkaar overlappen. Alsl'J'.I<Të- is dit het geval als 11" < IteL
Hiermee kan R (1) grafisch bepaald worden (afb.G.2):rr . .

o ±,' 0

Uit afb.G.2 volgt voor R (1) bij /rl< 11"&1:rr

Voor 1rl;> Irtl geldt:

.. Rrr(T) = 0

Er geldt dus bij 17tl <T :
c

R () = t'tl' I ft (!...)
r r ,. Tcl' 1t:

/
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Gemiddelde autokorrelatiefunktie van het korre

latoruitgangssignaal

Uit (3.46) volgt dat SD gevonden kan worden uit het produkt
y(t)y(t-1), door het eerst naar t te middelen en vervolgens
naar ,..

Er geldt:

y(t)y(t-7) = x(t)x(t-r)v(t)v(t-~)-x(t) =fhL(t)s(t-,.) d?'

vet) = ·fhSC'1')u(t-1) d 'I'
.00

Dus voor y(t)y(t-l) geldt:,oocq lA

y(t)y(t-?') .;t.!r.!.ohL(11 )hL(72)hS(73)hS(74)s(t-11 ) ..

u(t-7'2)s(t-7-73 )u('t-T-T4 ) dr1d12d73d74

Voor Ryy(~) kan hiermee met een stationaire benadering
de volgende uitdrukking gevonden worden:

R 4(r,1"1,72 ,13 ,74 )
PN .

d?'1 d 1"2d ?'3d 't4

••• (H.1 )

Hierbij is R 4 de tijdgemiddelde waarde van een viervoudig
PN

produkt van tijdverschoven (PN) codereeksen;

••• (H.2)

Bij de bepaling van RpN4 wordt uitgegaan van de volgende voor

waarden:
Afwezigheid van datamodulatie

- Bij positieve 're naijlende codereferentiegenerator

Er geldt dan (eenheidsvermogens aangenomen):

u(t) = s(t+1'C)



• •• (H.3)

Deze uitdrukking wordt geanalyseerd door de tweevoudige

produkten u(t-(t1+l't))u(t-?'3) en u(t-"-(?"2+1',.))u(t-r-~)af
zonderlijk te beschouwen. Hierbij kunnen twee gevallen onder

scheiden worden:

Ter

- De tweevoudige produkten

meer dan een chipduur Tc
- De tweevoudige produkten

minder dan een chipduur

vereenvoudiging worden de

worden gevormd door onderling

verschoven PN signalen

worden gevormd door onderling

Tc verschoven PN signalen
volgende twee hulpgrootheden

gedef ini-eerd:

(1 ~IT1+'lé-"'31
A

l 2 =I?'2+ 7ë -T4 J

Bepal ing RPN4 bij t 1SIc en t 2 <Tc

De tweevoudige produkten kunnen op de p~.3.13-3.14 aangegeven

wijze geanalyseerd worden:

u(t-('Y1+'1't))u(t-?'3) = P1 (t) + r 1 (t)

u(t-T-(72+1'f))u(t-i-T4 ) = P2(t) + r 2 (t)

Bij oneindig lange codereeksen geldt dan:

-~~~~t t
R 4(1,1;,72 , T3 ,1'4) = P1 (t)P2(t) + r, (t)r2 (t)

PN ••• (H.4)

Als 11<T en !2<T zijn wordt voor P1(t) en P2(t) het in afb.H.1. c c
gegeven verloop gevonden:

1

o
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afb.H.2:

Uit afb.H.1 volgt dat P1(t)P2(t)tals funktie van ~ het in
afb.H.2 gegeven verloop heeft:

P1(t)P2(tjt
Rtop

bepaling P1~tjp2(t)t

Rl .. 1-(€1+~ )/Teag -Z C

l2,>G: Rtop",1-C1/Tc

'Y hOO '1
l 2<1:1: Rtop~1- ~/TC

~T ~ C
1l;-!21 l'h I h= 2

Als funktie van ~ blijkt in P1 (t)P2(t)L een DC component en
periodieke componenten op te treden, met periodetijd T •

c
De periodi~ke component veroorzaakt harmonische termen,
de DC component bepaalt de signaaloverdracht (SD). Voor
de DC component geldt:

r- ~- C· -1(1 + (&2-(1) + -1l'2 ./12
'Y T T- T "Tc

t c .c c
111 (t ) P2 ( t ) = •• • l2)t,

. E1 !2 -1(2 + (é1- é2 ) + -1t'1 é21- -
- Tc T ·T

cTc c...~~~

••• (H.S)

Als l1<Tc en E2<Tc zijn wordt voor r 1 (t)r2 (t)t het in afb.H.3

gegeven verloop gevonden:

afb.H.3:
bepaling -r1~(~t~)r-2T.(t~qt

Rtop " C1/Tc alst 2>(1

Rtop • (2/Tc als l2<~

Hieruit blijkt dat r 1 (t)r2 (t)t als funktie van r een niet perio

piek verloop heeft, bij oneindig lange codereeksen is de DC

component gelijk aan nul:
-~---,...rL"I
r 1 (t)r2(t) = 0

••• (H.S)



Bepaling R 4 bij E1AI en/of t2~
PN c c

Als (1~Tc is P1 (t) gelijk aan nul, hetzelfde geldt voor P2(t)

als (2~Tc. Voor C12T c en/of ~2~Tc geldt dus:

••• (H.?)

Bij E12Tc en/of !2~Tc wordt voor r 1 (t)r2 (t)t als funktie van

1 een op afb.H.3 gelijkend pulsvormig verloop gevonden. Het

is namelijk' mogelijk dat twee gelijke tweevoudige produkten

(er geldt dan r 1 (t)=r2 (t)) elkaar gaan overlappen zodat
r 1 (t)r2(tjt ongelijk aan nui kan' worden.

Er blijft echter het volgende gelden:
=;':=;:;:;~t,..
r 1 (t)r2 (t) = 0

••• (H.s)
- ar

Bepaling Ryyil:l

Op grond van de lineariteit van de convolutie-operaties

is het mogelijk de middeling naar r binnen de convolutie

integralen uit te voeren:

R Ct)"= jj!fhL(1"1 ) hL (1'2) hS ("'3) h5 (?'4)
yy -a-a.-__ t»

R 4(7,11 '')'2,13 '''4)1' dt1d12d7"3dr4
PN

••• (H.9)

Uit

en/of é 22Tc

=1\(~1 )1\(~2)
c c

l' +t. -,. r i-1: -t=1\( 1-l 3)"( 2 T~ 4)
c c

••• (H.10)
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Uit (H.9) en (H.10) volgt dat R (7) gegeven wordt dooryy
het produkt van twee gelijke integralen:

R (,.?=
yy

&4 CIO .,. + 1,; - 1i
(JfhL(ta)hs(Tb)A ( a / b) d?'ad"b )2
._.~ c

••• (H.11)

Hierbij zijn ~ en ~b (willekeurige) lopende integratie-con

stanten.

Bepaling f.rekwentiedomeinuitdrukking R lfl"
yy

Met bèhulp van de volgende hulpfunktie:

- g(t) ~ hS (1') *. (r'Y)
c ••• (H.12)

volgt hieruit met (H.11):
l.C)

R ( "1')~= ( f hL ( 'ra )g ( r + t) d l' ) 2
yy -00 a 5 a

•
= (.[hL(t-"t')g('r) d,.)2

waarbij de lopende variabele ~a door r- 7€ vervangen is.

Met behulp van de volgende hulpfunktie:

f(r) ~ hr.(-7")

.Volgt voor Ryy(r)~

Ryyh·rte ( (f(T)~9("')1-=1&)2

Voor een willekeurige tijdsfunktie f(t) geldt:

f (t ,) = (f (t ' +t ) ) t=O
00

=f (f(t'+t)) df
-tO

= re j 21ff t r(f ( t )) d f
-co

(beginwaardestelling)



---"(
Ryy('r) ==
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---:,~'f
Hieruit volgt voor R (r) tenslotte:yy

(]:j21tf
l' HL(-f)HS(f) Tcsinc2 (lITc f) df)2

-00
••• (H.13)

Invloed niet symnetrische banddoorlaatkarakteristieken

Uidrukking (H.11) en (H.13) zijn gegeven in de veronderstelling

dat hL(t) en hS(t) reële funkties zijn. In het frekwentie

domein betekent dit dat HL(f) en HS(f) hermitische funkties

moeten zijn. Bij hermitische funkties geldt dat het even ge

deelte reël moet zijn, en het oneven gedeelte imaginair, wat

het volgende inhoudt:
- Bandsymnetrische amplitudekarakteristieken
- Bandantisymnetrische(oneven) fasekarakteristieken

voor de in werkelijkheid aanwezige banddoorlaatfilters •.

Het complex worden varr de impulsresponsies van de basis

bandrepresentatie van banddoorlaatfilters heeft tot gevolg

dat signaaloverdracht plaatsvindt tussen de in-fase en
kwadratuurcomponent van de door de filters gevoerde signalen.
Daarom moet de fasefaktor tengevolge van het faseverschil

tussen de ontvangen RF draaggolf en de voor de coherente

demodulatie gebruikte lokaal opgewekte draaggolf beschouwd

worden. Deze faktor ~em bepaalt of de in-fase of de kwa
dratuurcomponent ontvangen wordt.

Met deze fasefaktor Sdem wordt inplaats van (H.11) de volgende

uitdrukking gevonden:

00

(SIHL (- f ) H5 ( f )I cos (ede m+221 f'lé +~5 ( f ) )
-()O

T sinc2(~T f) df )2
c c

···€lS(f)=arg(HL(-f)HS(f):



••• (I.2)
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Appendix I: Bepaling filterverliesfaktor bU witte RF ruis

Voor LW geldt (4.24):

~ ~

= .J.IH R(f) HS(-f) ITc s inc
2

(îl-Tcf)d ~~LHT ( f) 12TCS inc 2 (11 Tc f) d f
CII»

(_LIHT(f)Hc(f)HR(f)Hs(-f)ITcsinc2(~Tcf)df )2

••• (I.1 )

Met behulp van de volgende hulpfunkties:

a(f) ~ IHS(-f)HR(f)HT(f)1
b ( f) ,: I H

T
( f ) I -

c(f) ~ T sinc2(~T f)c c

en de volgende veronderstelling:

••• (I.3)

volgt
_IHC(f)I= 1

uit (I.1):

r a
2

(f) c(f)df Sb2 (f) c(f)df
_"".(10 b2 (f) -00

LW - (]:(f) c(f)df )2
_00

••• (I.4)

Voor a(f) wordt een voorgeschreven (gegeven) verloop ver

ondersteld. Dit is zinvol omdat a(f) in hoge mate de eigen

ruis en de overspraak bU COMA zal bepalen.

In dat geval wordt LW minimaal als de teller in (I.3) als

funkyie van bef) geminimaliseerd wordt.

Met behulp van de volgende hulpfunkties:

d(f) ~ a(f)/b 2 (f)

e(f) • a(f)c(f)

volgt voor deze teller T:
'0 uo

T = Jd(f) e(f)df f d-1 (f)
_UI:) - c.o

ClO 00

~ ~ =.Le ( f ) d~~d -1 (f) e ( f )df

e(f)df
IA ao

- Sd(f)e(f)df!d-2 (f)e(f)df
.GQ -00

••• (I.S)

Indien in deze laatste vergelUking d(f)=1 ingevuld wordt

blUkt het volgende te gelden:



c>r _ 0
()d -

-1.2-

•• • (I.6)

BU d(f)=1 treedt dus een extreme waarde op.

Deze waarde levert een minimum op in de d(f) afhankelUk

heid van LW. Bovendien kan aangetoond worden (machtreeks

substitutie) dat alleen bU d(f)=1 een minimumwaarde op kan

treden. ,
BU d (f)=1 geldt het volgende:

d(f)=a(f)/b 2 (f)=1

a(f)=b2 (f)

lHs(-f)HR(f)1 ='HT(f)l

••• (zie(I.4))

••• (zie(I.2))

Bovendien geldt voor LW"in dat geval:

LW =1

De minimale waarde van LW is dus gelUk aan een, onafhankelUk

van de a priori bekend veronderstelde a(f).

Met het feit dat dit minimum onafhankelUk van a(f) is, is

aangetoond dat de veronderstelling dat a(f) constant ge

nomen mag worden bU de bepaling van de minimale LW correct

is.
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Appendix J : Signaalverlies bij Butterworthfiltering

Onder de voorwaarden:

f = fg,r g,s

9LS (f) = 0

wordt voor de orde ns van het Butterworthfilter HS(f) het

volgende gevonden:

ns = nr + nt

met nr de .orde van HR(f), en nt de orde van HT(f).

Er geldt dan (6.2),p.6.3, bij ?i=O:

5 {rft1+(~)2nr)(1+(~)2nt)(1+(~)2(nr+nt)~ -iT sine 2 ('1I'T f)
o -.. C 9 g 9 !J e e

~ '" J"'li f 2n t f 2n t -'1 2
l(1+(r) ) (1 + (-r-) )] T sine (I'T f) df

-0. 9 9 e e
••• (J.1)

Met behulp van:
co

S 2n . 2 n 2 (n +n) -~

~1+(~) r)(1+(~) t)(1+(~) r t ~
-00 g g g

Tcsinc 2 (JTc f) df

00

< f (1 +( ff ) 2nt ) -, T s ie;, c2 ('1fT f) df
00

c c
- 9

volgt uit (J.1):
*'
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