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i. Samenvatting

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheid de leidingen

van een Centrale Antenne Inrichting (C.A.I.J_te gebruiken voor de transmisaie

van berichten van een aantal abonnees naar een centrale ontvangpoat •

Verder behandelt het veralag een ontwerp van een prototype van een

melder en een ontvanger voor een dergelijk syateem •

Het afatudeerwerk is uitgevoerd in het kader van een onderzoekcontract

tussen het bedrijf Cableguard B.V. te Valkenswaard , en de vakgroep

Telecommunicatie van de Technische Hogeschool Eindhoven •

In hoofdstuk I van het verslag wordt de transmissieweg van het signaal

in het C.A.I.-net beschouwd • Hierbij wordt uitgegaan van de aanpassingen

die Cableguard B.V. reeds heeft gerealiseerd met betrekking tot het

geschikt maken van een C.A.I.-net voor de doorgifte van signalen in

een andere richting dan van C.A.I.-ontvangstation naar de abonnee •

In de hoofdstukken 2 en 3 worden de theoretische achtergronden van

het ontwerp behandeld • Hoofdstuk 2 geeft aan hoe een bepaald

verkeersaanbod met behulp van het Aloha packet-radio principe

afgewikkeld kan worden • Met behulp van formules en grafieken op

basis van de Aloha theorie kan voor een bepaald verkeersaanbod

onder andere de kans op storing van een bericht en de gemiddelde

wachttijd tot goede ontvangst bepaald worden •

Hoofdstuk 3 bevat overwegingen met betrekking tot de keuze van een

geschikte modulatiemethode met inachtn~~e van een practische toepassing

van het systeem • Het hoofdstuk heeft als bijlage een verslag van een

meting van de bitfoutenkans aan het prototype.

Een beknopte beschrijving van het digitale deel van een melder en de

ontvanger , en de mogelijkheden van de signalering worden gegeven in

hoofdstuk 4 • In hoofdstuk 5 wordt de kans op een vals bericht door

verschillende oorzaken onderzocht •

Tenslotte worden er enkele aanbevelingen voor een eventuele voortzetting

van het onderzoek gegeven •
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ii. Lijst van afkortingen en symbolen

1. Symbolen

A

B

Eb
f c
f klok
Gl ' G2
Gmax
L

Lmin
Lopt
met)

M

Ml ' ~
N

Na
Nv

Nl ' N2
PB
Pe
PF
Pi
Pn,v
Ps
PT
Pv
R

set)

sa(t) , sl(t)

Sdig( t)

suniPOlair( t)
S

SiN
S(~ )

amplitude

ruisbandbreedte

ontvangen signaalenergie per bit

frequentie van een draaggolf

klokfrequentie

gemiddeld aangeboden verkeer van type 1 resp. type 2

maximaal verkeersaanbod bij bekende PB en L

aantal pogingen van een bepaald bericht binnen gegeven periode

minimaal aantal pogingen bij bekende Ps,nodig voor een gegeven PF
aantal pogingen dat een maximum verkeer Gl toelaat

signaal dat een draaggolf in amplitude moduleert

totaal aantal zenders aanwezig in het systeem

aantal zenders van type 1 resp. type 2

ruisvermogen

spectrale dichtheid van het ruisvermogen

aantal valse berichten per uur

deeltallen in frequentiedeler

betrouwbaarheid van goede ontvangst van bericht binnen Td
bitfoutenkans

kans op falen van ontvangst van controlebericht na L pogingen

kans op imitatie van een bepaald bericht

kans op vals bericht door overlap over n perioden

kans op storing van een bericht door overlap

kans op succesvolle transmissie van bericht

kans op vals alarm door niet-gedetecteerde woordfout

aantal bits per tijdseenheid

hoogfrequent draaggolf

vormen van set) , afhankelijk van databit

digitaal signaal met symbolen xd " (t)
~g

digitaal signaal met symbolen a en 1

capaoiteit van een Aloha kanaal

signaalruisverhouding

vermogensdichtheid spectrum (algemeen)



(fA} - fJJc) Tb / TC

UJ d Tb /7t

Tb
Td
Tdelay
Tz
x(t)

x
d

' (t)
~g

2. Afkortingen

AM

BCD

C.A.I.

dB

dBm

dEf-lV

exp

FM

FSK

MF

OOK

RF

VW

(n)
r
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duur van een databit

gemiddelde wachttijd tot goede ontvangst van een bericht .
tijd tussen uitzending van bericht en decodering in ontvanger

duur van een bericht

signaal dat draaggolf in frequentie moduleert

symbolen -1 of +1 met duur Tb

parameter

parameter

fase

gemiddeld aantal berichten per tijdseenheid

duur van een puls

bepaalde afwijking van hoekfrequentie

hoekfrequentie van de draaggolf

hoekfrequentie van het datasignaal

frequentie-deviatie constante

amplitude modulatie

binary-coded decimal

Centrale Antenne Inrichting

decibel

decibel ten opzichte van 1 milliwatt

decibel ten opzichte van 1 ~Volt

exponentiale functie (e-macht)

frequentie modulatie

frequency shift keying

middenfrequent

on - off keying

radiofrequent

valid word

n!
r!· (n-r)!
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iii. Inleiding

In dit verslag wordt het onderzoek beschreven naar de mogelijkheid

de leidingen van een Centrale Antenne Inrichting (C.A.I.) te gebruiken voor

transmissie van berichten van een aantal abonnees naar een centrale

ontvangpost • Het arstudeerwe_~k is ui tgevoerd in het kader van een

onderzoekcontract tussen het bedrijf Cableguard B.V. te Valkenswaard

en de vakgroep Telecommunicatie van de Technische Hogeschool Eindhoven •

In eerste instantie wordt voor de toepassing van het systeem gedacht

aan alarmeringsdoeleinden , bijvoorbeeld een alarmsysteem waarmee

bejaarden om hulp kunnen vragen • Daartoe beschikt de abonnee over

een melder die aangesloten is op het C.A.I.-net • Het bericht dat

uitgezonden wordt door de zender in deze melder wordt ontvangen op de

centrale ontvangpost , die eveneens is aangesloten op het C.A.I.-net

Het dient mogelijk te zijn , in het systeem enkele duizenden gebruikers

toe te laten • Tevens is het gewenst , berichten met verschillende

inhoud te kunnen verzenden • Met het oog op toepassing als alarm 

installatie is een mogelijkheid tot automatische controle van het 

systeem gewenst , ter verhoging van de betrouwbaarheid •

Aan deze eisen wordt tegemoetgekomen door gebruikmaking van digitale

codering van het bericht in de vorm van een binair datawoord •

Gezien het grote aantal zenders in het systeem , is he~ gewenst de

modulatiemethode zodanig te kiezen dat met goedkope en eenvoudige

zenders betrouwbare transmissie kan worden gepleegd •

In het systeem kunnen veel gebruikers aanwezig zijn , maar iedere

abonnee voor zich zendt slechts af en toe een bericht uit •

Een systeem waarin iedere abonnee zijn eigen zendfrequentie krijgt

toegewezen heeft als nadeel dat het aantal abonnees in beginsel

beperkt wordt door de beschikbare bandbreedte in het C.A.I.-net •

Bij gebruik van een frequentie voor alle abonnees zou een ondervraging

van de melder bij de abonnees door de centrale post een mogelijkheid

zijn • Dit systeem voldoet niet , uit kostenoogpunt niet omdat

er bij iedere abonnee een ontvanger geplaatst zou moeten worden , en

uit operationeel oogpunt niet omdat er dan sprake zou zijn

van tweerichtingsverkeer in het C.A.I.-net •
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Daarom is gekozen voor het Aloha packet-radio principe voor de

transmissie van de berichten • Deze wijze van gebruik van een

transmissiekanaal is bij uitstek geschikt voor transmissie van berichten

van een groot aantal zenders over een gemeenschappelijk kanaal •

De zenders in de melders maken allen gebruik van dezelfde frequentieband ,

en zenden hun bericht herhaald en ongesynchroniseerd met elkaar uit •

De kans op storing van een bericht die aan het principe verbonden is ,

en hat aantal zenders dat van het systeam gebruik kan maken dienen

ondarzocht te worden •

In dit verslag is slechts een beknopte beschrijving van het digitale

deel van een melder en de ontvanger opgenomen • Tesamen met de

zender, ontworpen door Ing. J. Manders, en de ontvanger , ontworpen

door de hr. P. Maartense vormen zij het prototype van het

transmissiesysteem •

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar het project verslag •

Tenslotte wil ik de heren J. van Dun en K. van den Bos van Cablegu~d B. V.

danken voor de goede samenwerking en hun inbreng in het ontwerp •

De hr. P. de Groot van Cableguard B.V. wil ik bedanken voor de gelegenheid

het afstudeerwerk in deze vorm uit te voeren
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Hoofdstuk 1. De transmissieweg

Voor transmissie van berichten van een aantal abonnees naar een centrale

ontvangpost wensen we gebruik te maken van de leidingen van een Centrale

Antenne Inrichting •

De radio en televisiesignalen gebruiken in het C.A.I.-net de frequentie

band van 40 tot 860 Mhz • Voor signalen afkomstig van abonnees is een

frequentieband van 5 tot 6 Mhz toegewezen [1]

Een schematische voorstelling van de transmissieweg van een abonnee naar

de centrale ontvangpost is geschetst in figuur 1.1

In verband met een eenvoudige aansluiting bij de abonnee , wordt de

zender direkt op de C.A.I.-aansluitdoos aangesloten • Hierdoor onder

vindt het signaal een demping van ongeveer 20 dE tot aan de eindversterker

( bij 5 Mhz ) •

Deze demping is afhankelijk van de wijz&van aansluiten van de C.A.I.

abonnees in het wijknet • Paragraaf 3 van de bijlage bij hoofdstuk 3
geeft hiervan voorbeelden

Volgens figuur 1.1 wordt de centrale ontvangpost voor ontvangst van- de

berichten van de abonnees opgesteld in de nabijheid van het C.A.I.

ontvangstation

De C.A.I.-versterkers die opgenomen zijn in de richting van C.A.I.

ontvangpost naar de abonnee , de zogenaamde "dow-streamll richting ,

vormen een barriere voor het signaal dat door de abonnee uitgezonden

wordt , in "up-stream" richting

Daarom wordt iedere C.A.I.-versterker die in het Ilup-stream ll pad ligt ,

overbrugd met een zogenaamd omloopfilter • Door dit filter kan het

"up-streamll signaal de versterker passeren • Het filter bestaat uit

twee identieke delen , waarvan een deel dient om het Ilup-stream" signaal

uit te koppelen , en een deel om het Ilup-stream ll signaal in te koppelen •

Het omloopfilter heeft geen invloed op de distributie van de C.A.I.-signalen •

Omdat de C.A.I.-versterkers voor signalen in de band van 5 tot 6 Mhz

nog enige versterking geven , moet het omloopfilter zodanig dempen dat

de betreffende versterker niet kan gaan oscilleren • In het algemeen

is hiervoor een demping van 20 dE noodzakelijk. [1]
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In fig.l.l is aangegeven , dat de eind- en groepsversterker en het

wijkcentrum ieder voorzien zijn van een omloopfilter •

De lengte van de coaxiale kabel tussen abonnee en het wijkcentrum kan

bijvoorbeeld 400 meter bedragen , aihankelijk van de structuur van het

C.A.I.-net • Voor verbindingen van wijkcentrum naar de groeps- en eind

versterkers word t coaxiale kabel van het type COAX-3 toegepast •

Een PTT eis voor deze kabel is een tussenschakeldempi~gvan maximaal

30 dB/km bij 230 Mhz [2] • Omgerekend naar een frequentie van 5 Mhz

betekent dit een demping van 3.5 dB/km ,dus 1.5 dB op 400 meter.

De kabeldemping wordt verder verwaarloosd

Een "up-stream" signaal kan volgens de situatie geschetst in fig.l.l

een demping van 80 dB ondervinden op de transmissieweg , te weten

20 dB demping in het wijknet , en drie omloopfilters van ieder 20 dB •

In eerste instantie nemen we de waarde van 80 dB als maximum demping

aan , en stellen de demping voor alle "up-stream" paden gelijk •

In de praktijk kan de demping op het transmissiepad lager zijn •

Het is mogelijk dat in een bepaald C.A.I.-net de netstructuur

anders is dan geschetst in fig.lel • Het gevolg voor het "up-stream" signaal

kan zijn dat er een C.A.I.-versterker minder te overbruggen is

Verder kan het "up-stream" pad van zender tot zender verschillen
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Het gebruik van een kanaal voor transmissie van berichten

van meerdere zenders •

We beschouwen de situatie waarin een aantal zenders veor het versturen

van een bericht allen hetzelfde transmissiekanaal tot hun beschikking

hebben • Zij maken hierbij gebruik van dezelfde frequentieband •

Er is een ontvanger in het systeem aanwezig , waar de berichten van

alle zenders samenkomen •

We veronderstellen , dat iedere zender zijn berichten op statistisch

onafhankelijke wijze ten opzichte van andere zenders verzendt •

Een bericht van een zender neemt gedurende T seconden het kanaal in
z

beslag • Deze zendduur is veor alle zenders gelijk gesteld , en wordt

in de praktijk bepaald door de inregeltijd van de ontvanger op een

binnenkomend bericht en door de tijd die nodig is om de digitale

informatie in een bericht te verzenden •

Een bepaald bericht zal in beginsel worden gestoord indien tijdens de

uitzending ervan een andere zender een bericht begint te verzenden , of

een of meer zenders nog aan het zenden zijn (zie figuur 2.1) ~

Er treedt dan overlap van twee of meer berichten op , en de informatie

in ieder bericht wordt als verloren beschouwd • In de praktijk kan het

voorkomen dat de ontvanger berichten die onderling in sterkte verschillen~

bijvoorbeeld door verschillende demping afhankelijk van de

transmissieweg , anders behandeld bij overlap (zie par. 3.3.2 )
In plaats van alle berichten gestoord door overlap zou dan het sterkste

bericht toch goed ontvangen kunnen worden • In dat geval is het hier

8egeven model te pessimistisch •

We nemen nu aan dat alle berichten bij aankomst bij de ontvanger even

sterk zijn • Het optreden van storing in een bericht kan worden herkend

door de ontvanger door toepassing van een fout-detekterende code , bijvoor 

beeld een pariteitscontrole • In hoofdstuk 5 zal nader ingegaan worden op

de kans dat een gestoord bericht toch goed gedecodeerd wordt , en aanleiding

geeft tot een vals alarm •

_T_
storend bericht! z

overlap

" .~..."
I--A--f

.--2T >=
z

... .. + 'Yrl.J l.nverva.l.

fig.2.1 Het optreden van overlap
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Deze wijze v~~ kanaalgebruik wordt Aloha packet-radio genoemd. [3]
Voor succesvolle , ongestoorde overbrenging van een bericht dient het

kanaal gedurende een interval van 2T seconden \Tijz te zijn •

3r treedt storing door overlap op indien door ~~dere zenders berichten

wQ~den afgegeven 1ie starten in het besc~cuwde i~te~~:al T
z

of in ::et

interval ~er lengte T
z

In de praktijk kan een bericht ook storing ondervinden die niet V~~

andere zenders ui t het systeem afkomstig is • (r111s 0: interferentie)

Ileze mogelijkheid van storing blijft in di t l:oofistli.-:: bui ten beschomiing ,

maar komt ter sprake in paragraaf 5.2

We stellen nu dat de informatie die in het bericht wordt verzonden

pe~ zender vast lig~ • ~5n succesvolle uitzeniin& zau voldoende

, door ~e aanwezi~heid van meerdere zenders Jp dezelfde

zendfrequentie is er kar.s up onderlinge storing. naarom wordt per

zen1er hetzelfde ~eyi~ht een a~~:al ~eer he~haald • ~e~ succesv~:

Jntvangen bericr:t "I.~lordt T!iet &a.rl het varl<ee:: J~ttr:l:~~e~ , ~aar

1.Jlijft in herr..aling to-l:dat de melder de '11 tzendins stopt

~9 kans cp stcrin~

I~ deze paragr~a: zal de ka~s cp s~~~i~e V~ ee~ bepaal~ bericht

~cor overlap Hcrde~ berekend • Stel dat er M cng0ccrreleerde zenders

in het 3ysteem a~~wezig zij~ • Het betreff?~de beri~ht k~~ dan

\'iOrde:: gestoord. door 1 , 2 of ~-l andere zer::iers •

De Aloha thearie gaat ervan uit dat de ~tarttijden van je berichten

een Poisson verdeling voIgt , met een gemiddeld

stel Aberichten per tijdseenheid.. [3]
be~ich~enverkger

Irl cnze toepassing ligt vcor een zender de para...-:1e"ter ~ 9cr1ter vast •

Er kan eigenlijk niet van een Poisson pro8es gesproken worden 'Toor het

geven van 1.Jerichten d.oor een zender •

'4e nemen nu aan da t het 'lerkeer 'fa..."} r-1 zenders een geI!liddeld t,erichten

'lerkeer geeft , I!Iet een gemiidelde van M.~ indien aar. de volgende

voorwaarden is voldaan :
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1. de herhalingstijd tussen twee dezelfde berichten is l~~g

ten opzichte v~~ de zendduur T~ •

- 2. de zenders beginnen onafhaP_~eli~k van elkaar T.et uitzenden •

De k~~s dat er gedurende een ti~dsinterval ter lengts t precies

n zenders sen bericht starten , uit een totaal v~~ M - 1 zenders ,

wordt nu gegeven door de Poisson kansverdeling

p ( n=n
[(H_l)~t]n

,t) = _

n l. exp [ - ( r1 - 1 ) ~ t ]

De kans op storing van het bericht door ~~dere zenders is nu

p S - P ( 2T )
z

Voor grate waarden van M kan deze reeks benaderd worden door een

exponentiele functie :

p =
S 1 - exp [ -2 ( M - 1 ) ~ T

z ] M » 1 -

Jaarmee wordt de kans op succesvolle transmissie

PT - 1 - PS = exp [ -2 ( M - 1 ) ~ Tz ]

Aan formule (2.4) zien we dat de succeskans afneemt naarmate M, ~
of T grater worden , met andere woorden het verkeersaanbod toeneemt •

z
Indien er sprake is van een aantal zenders dat veel grater is dan 1

kur~en we voor het aangeboden verkeer schrijven :

G - M ~ Tz

en voor de stoorkans volgens (2.3)

P S = 1 - exp ( -2G )

De kana op afwezigheid v&~ een bericht gedurende 2T wordtz
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2.3 Systeem met genengd verkeer

Stal dat er verschil bestaat tU3sen de actieve zenders op het

k~~aal voor ~at betreft het aantal berichtan per tijdseenheid

dat door een zender ~ordt uitgezonden •

Dit k~~ gewenst zijn indien er zenders zijn die berichten uitzendan

die urgenter zijn d~~ de overige , bijvoorbeeld berichten met een

alarmfunctie • Deze dienen met _Korte ;.rachttijd goed ontvangen te

worden. De overige zenders zenden bijvoorbeeld berichten uit die kunnen

dienen voor automatische controle van het systeem • Daarom is het

toegestaan dat deze berichten met relatief lange intervaltijden

uitgezonden worden.

We kunnen nu het totaal aantal a~~wezige zenders in het systeem

verdelen in twee categorieen • Door een zender van type I worden

meer berichten per tijdseenheid uitgezonden dan door een zender van

type 2 • Ret aantal zenders in beide categorieen noteren we

respectievelijk met M1 en M
2

• Gedurende de tijJ kunnen de aantallen

Ml en M
2

zich wijzigen als gevolg van een wisselend verkeersa~~bod •

Voor berekening van de stoorkans beschouwen we het verkeersaanbod

ala quasi-stationair •

We definieren verder twee verschillende parameters ~l en ~2 ' waarbij

~l> :A 2
gelijk •

• De duur T van aen bericht blijft voor beide typen zenders
z

We beschouwen nu een bepaald bericht •

Dit bericht kan gestoord worden op een wijze beschreven in par.2. I

door het voorkomen van een ander bericht gedurende een interval van

2Tz seconden • Dit kan een bericht van type 1 of v~~ type 2 zijn •

Het weI of niet voorkomen van een bericht van tJ~e 1 in een bepaald

interval verschaft geen enkele informatie over het voorkomen van een

bericht van type 2 in dat interval •

We kunnen daarom stellen dat de kansen op het starten van een bericht

~~omstig uit een van beide categorieen onafhankelijk zijn •

Per categorie kan de kans op het starten van een bericht beschreven

worden met behulp van de Poisson kansverde1ing •
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Voor het verkeerssanbod per categorie kunnen we schrijven

(2.8)

Analoog san (2.7) is de kans op het afwezig zijn van een bericht van

type 1 gedurende 2Tz seconden gegeven door

En de kans op afwezigheid van een bericht van type 2

PT2 = exp ( -2G2 )

Een bepaald bericht zal geen storing ondervinden indien gedurende

het interval van 2Tz seconden geen bericht voorkomt van type 1 en

geen bericht van type 2 •

Gebruikmakend van de veronderstelling dat er sprake is van onafhankelijke

kansen , kunnen we schrijven

PT exp ( -2G
1 ) exp ( -2G2 )

- exp [ -2 ( G1 + G2 ) 1
(2.11)

Deze kans op succesvolle transmissie geldt voor beide categorieen

berichten • De stoorkans voIgt direkt ui t (2.11) :

Vermenigvuldigen we het verkeersaanbod per categorie volgens (2.8)

met de kans op succes volgens (2.11) dan verkrijgen we het gemiddeld

succesvol verzonden verkeer , dat we de capaciteit S van het kanaal

zullen noemen

exp [ -2 ( G1 + G2 ) 1 S10

exp [ -2 ( G1 + G2 ) 1= S20

exp ( -2G
2

)

exp ( -2G
1

)
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In formule (2.13) is ~O de capaciteit van het kanaal voor berichten

van type 1 bij afwezigheid van berichten van type 2 (G2= 0 )

Veronderstel nu , dat in een bepaalde toepassing het verkeersaanbod G2
constant is , terwijl het verkeer Gl variabel is •

Het verkeer G2 kan bijvoorbeeld bestaan uit berichten die dienen voor

automatische controle van het systeem.~_Alle zenders in het systeem

nemen dee1 aan di t verkeer •

Het verkeer Gl kan worden gevormd door zanders die alarmberichten

uitzenden • Dit verkeer is dan variabel •

Voor een aantal vaste waarden van G2 is de capaciteit 81 berekend

als functie van Gl en grafisch waergegeven in grafiek 1.

Uit deze grafiek blijkt dat er een maximum optreedt in de capaciteit ,

bij een verkeer Gl = 0.5 •

Di t is karakteristiek voor het gebruik van een tranBIl1issiekanaal

volgens het Aloha principe • Het maximum kan als voIgt verklaard

worden •

Voor kleine waarden van Gl is de stoorkans klein, zodat de capaciteit

ongeveer gelijk oploopt met het verkeersaanbod •

Voor grate waarden van Gl is de stoorkans oak groat. De capaciteit

is nu sterk afgenomen : er worden gemiddeld slechts weinig berichten

succesvol overgebracht • Tussen beide gebieden ligt een optimum •

Het optimum in de capaciteit 81 is onafhankelijk van het verkeer G2
omdat G2 slechts een bepaald percentage van de transmissiecapaciteit

voor zich opeist (zia 2.13 ) •
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2.4 Wachttijd voer verkeer G1

Met behu1p van grafiek 1. kan de stoork~~s Ps bij bepaalde G2 afgeleic

worden. Bij deze berekeningen is G1 variabel genomen • Bij 6egeven~1

en T k~~ dan het aantal zenders M, varieren •z ~

Cmdat de informatie per bericht vast ligt , kan het ons doe~ zijn

om binnen een bepaalde tijd vanaf het moment dat een bepaalde zender

begint uit te zenden , het bericht goed entvangen te hebben •

D t · .d d h ... .... . rl m ~T d ... '" ... b " t rl teze lJ noemen we e ·..Jac.~,,1.Ju. -'-d •..a a" dev er1.en goe .... on vangen

is , kan een volgende wachttijd ing~~ •

In verband met de herhaling v~~ het bericht met een herha1ingafrequentie

~l zullen er binnen een bepaalde tijd een aantal herhaalde pogingen

·...orden gedaan •

Bij ieder van deze pogingen ondervindt het bericht een kana op storing

volgens formule (2.12) , mits ondertussen het verkeersaanbod niet

veranderd is •

De kans op uitblijven van goede ontvangst na precies L pogingen is

P lJ
gelijk aan de kans op L achtereenvo1gende storingen: S

~e kana dat goede ontv~~gst minatens eenmaal optreedt gegeven L

pogingen noemen we de betrouwbaarheid P~ , en bedraagt :
-'-'

We zullen nu het a~~tal pogingen bepalen dat optreedt binnen

een zekere wachttijd Td (zie figuur 2.2 )

berich: van
;:; e:;d.er II A" pogir:.g L

AA
peging 11

. A
--------.L....----------.l....--------II,~'---.......----l------_t·-

..-'T' -. ..- Tz- -- Tdelay~-z I')
.. 1I", ----'l~~

J.
:c

fig.2.2
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Je wachttijd gaat i~ op het tijdstip t, waarop de zender begint
""-

met het uitzenden van het bericht van type 1 • Indien deze be~ichten

een alarmfunctie hetben , dan is t l het tijdstip ',{aarop bijvoorbeeld.

op een a1armtoets wordt gedrukt •

De ·,.;achttijd ei~digt op het tijc.stip t
2

waarop de cnt-raT:@cst het

De wac:t.ttijd rn Y:3-"'1 niet ~~orter zlJn s.a...'1 c.e som van de beri'::ltduur
...,

-'-d
~

de looptijd van het bericht Jver het kanaal e~ de tijd tenodig,d a&v:

Jntv~~gzijde vocr in~eZ91ing e~ decode~i~g

Deze scm noe!'!len

Voor een zender van type 1 volgt voer het a~~ta1 pOciingen L ~innen

een wachttijd Td

I~ anze teepassing zal steeds gelden rp « T
-delay d , daarom schrijver.

L = 1 -r

waarin L een geheel getal is •

(2-.16 )

Op erond van (2.14) schrijven we voer de stJork~~s p~
;j

( 1 -
, :/L
) ( ~ ".., \

i • .L ! )

In grafiek 2 is Ps als functie van L weergegeven volgens (2.11) voor

een aanta1 waarden van de betrouwbaarheid PB •

Indien de stoorkans Ps hoog is , zijn er gemidde~d meer pogingen L

nodig om een bepaa1de betrouwbaarheid te bereiken dan bij een lage

stoorkans •
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Indien PB en L bekend Z~Jn , kan de maximaal toegelaten atoorkans

berekend worden met formule (2.17)

Omdat de stoorkans afhangt van het verkeersaanbod , geeft de maximale

stoorkans een bovengrens aan voor het totale verkeersaanbod Gmax
Door formule (2.12) anders te schrijven kan Gmax als functie van PB
en L berekend worden :

Nu stellen we als doel , het aantal zenders van type 1 zo groot

mogelijk te maken in een systeem dat gekenmerkt wordt door :

(-1.)
(-2.)
(-3.)

(-4. )

een constant verkeersaanbod G2
bekende zendduur Tz
gegeven betrouwbaarheid PB van ontvangst van berichten

van type 1 binnen een bekend interval Td
aantallen M2» 1 en M2 » I\

Dit kan bereikt worden door het aantal pogingen L binnen Td te

varieren , en dan het maximale verkeersaanbod G volgens (2.18)max
te berekenen •

Analoog aan formule (2.8) schrijven we voor de beide soorten verkeer

G1 - (M1 - 1 ) .;\ 1

G2 - ~ ~2 Tz

Tz

Gelet op kenmerk (-4.) kan voor GI de benadering volgens (2.5) niet

toegepast worden
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Bij een waarde van Gmax kan Ml bepaald worden, de parameter~l voIgt

immers ui t het aantal herhalingen L binnen Td (zie 2. 16) •

en met (2.16)

Gmax = [( ~l - 1 ) .1\ 1 + M2 :1t 2] Tz

G I ", M "max / ~z - 2~2

').1

(2.20)

~2.21)

(2.22)

Formule (2.22) is berekend als functie van L, voor vier verschillende

waarden van FB (grafiek 3) en voor een aantal waarden van het verkeer

G2 bij vaste betrouwbaarheid FB (grafieken 4 tim 7) •

In deze grafieken staat langs de horizontale as het aantal pogingen L

uitgezet, en langs de verticale as de berekende waarde van (M1-1)T
z/Td

waarin wegena achaalfactoren Tz in mi11iaeconden en Td in aeconden

moet worden ingevu1d •

Uit de grafieken b1ijkt , dat er in een bepaa1d ayateem een optimaa1

aantal pogingen Lopt beataat , waarbij (M1-1)Tz/Td maximaal ia •

Bij bekende T en gekozen Td geeft L t het maximaa1 aanta1 zenderaz op
van type 1 aan , die een herha1ingafrequentie moeten hebben van :

i\1 =
L - 1opt
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Voorbee1d 1

Ste1 dat een bericht gedurende 40 mi11iseconden het kanaal in

bes1ag neemt (Tz=0.04 )

Er zijn 1000 zenders van type 2 aanwezig , die allen eenmaa1 in 4000

seconden (± 1 uur en 7 minuten ) een bericht afgeven •

Daarmee is G2 =0.01

We eisen dat een bepaald bericht van type 1 binnen 10 seconden

goed ontvangen wordt (Td=10 sec. ) , met een betrouwbaarheid van

99. 99 % (pB=·9999 )
Uit grafiek 3 b1ijkt dat het maximum gehaald wordt bij een aantal

pogingen 1 t =12 en het bedraagtop

- 27.6

waarui t voIgt

Een bepaa1d bericht van type 1 wordt goed ontvangen binnen 10 sec.

indien er nog maximaal 7 andere zenders van type 1 aanwezig zijn

op het kanaal •
,;

Dit ge1dt voor ieder van de 8 zenders • Binnen 10 sec. wordt van

elk van deze zenders minstens een bericht goed ontvangen , met een

waarschijn1ijkheid van 99.99 %
De herhalingsfrequentie moet ingeste1d zijn op

Opmerking :

~1 =
1 - 1opt-----

Td

11 Yl 1 bericht per seconde
10

Het kan voorkomen dat een gewenst werkpunt in een grafiek een aantal

pogingen op1evert dat geen natuur1ijk geta1 is •

Men dient deze waarde dan om1aag af te ronden , evenals een berekende

waarde van ~ vo1gens (2.21) • Op deze Manier za1 het verkeer G1 lager

zijn dan in het betreffende werkpunt , waardoor de stoorkans lager

zal zijn en de betrouwbaarheid zeker gehaa1d wordt
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Het maximum dat zichtbaar is in de grafieken 3 tim 7 was te verwachten

wegens het toepasaen van het Aloha principe.

Bij een toenemend aantal pogingen L bij een gegeven betrouwbaarheid PE
kan de stoorkans Ps groter worden. (zie grafiek 2)

Dit laat een grotere waarde voor G toe, en bij gegeven G~ dus ook
m~ L

een grotere waarde voor Gl •

Maar een toenemend aantal L betekent ook dat ~ toeneemt, zodat het...
aantal ~ op een bepaald moment weer zal dalen •

Beschouw bijvoorbeeld grafiek 3 voor een bepaalde PB •

Voor kleine waardmvan L kan de betrouwbaarheid slechts bereikt

worden met een lage stoorkans, dus bij een laag verkeersaanbod G
m~

Voor grote waarden van L is de toegelaten stoorkans groot, dus ook

G is hoog • Het aantal berichten per zender is nu ook heog wegens
m~

het grote aantal herhalingen L • De bijdrage Gl aan Gm~ wordt met een

relatief klein aantal zenders reeds bereikt •

Bij een zeer groot aantal pogingen ( L.., 00) zal de grafiek naar 0

naderen, hetgeen wil zeggen dat er slechts een ( zeer actieve ) zender

van het kanaal gebruik kan maken • ( Ml nadert naar 1 )

•

Naar aanleiding

worden :

van grafieken 3 tim 7 kan nog het volgende opgemerkt

-1. Bij toenemende PE zal bij een gegeven L de stoorkans moeten dalen

hetgeen leidt tot een lagere waarde van (Ml-l)Tz/Td • (grafiek 3)

-2. Een toename van G
2

bij gegeven L en PB ( dus Gm~ bekend ) leidt tot

een daling van (MI-l)Tz/Td • (grafieken 3 tim 7)
-3. In iedere situatie leidt een tweemaal langere zendduur tot ongeveer

de helft minder zenders Ml •

-4. Een tweemaal langer durende vachttijd geeft ongeveer een
- - --~ ......

verdubbeling van M1
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2.5 Wachttijd voor verkeer G2

Indien aan berichten van type 1 een alarmfunctie wordt toegekend

zijn we vooral geinteresseerd in de wachttijd tot goede ontvangat

van een bepaald bericht vanaf het moment dat de ui tzending begint •

Daarom gaat in het model van par. 2.4 de wachttijd Td in op het

moment van de atart van de ui tzending •

Berichten van type 2 kunnen een controlefunctie hebben in het syateem •

In dat geval zal aan ontvangzijde worden nagegaan of goede ontvangat

van een controlebericht van een bepaalde zender voorgekomen is

binnen een gegeven periode met een duur van atel Td2 aeconden •

Deze periode ligt willekeurig ten opzichte van de atartmomenten van

berichten van type 2 (zie figuur 2.3) •

controle
bericht

•
t

...'controle
periode T

d2

_-..,.:---I[_A_.....L. l--_A --f1~__A_....L..- -:--

,
.~

fig. 2.3 definitie controle periode

We zullen nu de ai tuatie onderzoeken dat alle pogingen van een bepaald

controlebericht geatoord worden binnen de periode Td2 •

Hierdoor lijkt het alaof er een fout opgetreden ia •

Gemiddeld zijn er L= Td2 • )2 pogingen van een bepaald controlebericht ,

binnen een controle periode van Td2 seconden aanwezig

Analoog ala in par.2.4 nemen we aan dat Td2 » Tdelay

De kana op ontbreken van een bepaald controlebericht , en dua falen van

de controle noemen we PF ' en ia gelijk aan het optreden van L opeen 

volgende storingen
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De kans PF wordt kleiner indien Ps kleiner wordt , bijvoorbeeld

door een lager verkeersaanbod (2.12) , of door een hoger aantal

pogingen L.E-_oor een langere periode Td2 •

Omdat het beschouwde bericht gestoord kan worden door aIle berichten

van type 1 en alle overige berichten van type 2 , schrijven we

voor het verkeersaanbod :

G1= M1 ).1 Tz

G2=(M2-1)).2 Tz = ~ ~2 T
z

(2.26)
omdat M2 » 1

Met behulp van formule (2.12) kan nu de stoorkans Ps bepaald worden.

voorbeeld 2

Beschouw het verkeer gegeven in voorbeeld 1 , page 22 ..

:A 1= 1.1

1
~2= 4000

T =0.04z G1= 0.}52

G2= 0.01

De stoorkans Ps is : Ps = 0.515 volgens (2.12) met (2.26)

Bij bekende stoorkans en een gegeven faalkans PF voIgt het minimaal

aantal centrele pogingen Lmin uit:

P Imin (P
S F

De intervaltijd tussen twee contreleberichten van een zender bedraagt

in voorbeeld 1 4000 seconden • Het aantal pogingen L dat veldoet san

(2.27) geeft dan de minimale duur van de controle periode aan •

Tabel 1.1 geeft enkele voorbeelden •

PF L min Td2 (uur)

10- 87
10-3 11 13

10-4 14 16

10-5 18 20

tabel 1.1 minimale duur van
contrale perioden
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Bij de keuze van een bepaalde kans PF kunnen we ons laten leiden

door het volgende •

Stel dat in een systeem het voorkomen van controleberichten nagegaan

wordt over een periode van 20 uur • In deze periode komen gemiddeld

18 pogingen van een bepaald controlebericht voor • De kans op

ontbreken van di t bericht is PF= 10-5 (tabel 1.1)

De kans op falen van de controle op een van de 1000 aanwezige zenders is

dan 1000. 10-5 = 10-2

Gedurende een jaar z~Jn er 365. 24/20 = 438 contnole perioden

Het falen van een (willekeurige) controle komt dan gemiddeld

4 maal per jaar voor

Deze waarde geldt bij het verkeersaanbod van voorbeeld 1.

De kans op het tegelijk voorkomen gedurende een jaar van 8 actieve

alarmzenders is echter verwaarloosbaar klein

Bij minder zenders van type 1 zal de stoorkans PS afnemen , en bij

gelijkblijvende L zal de kans PF sterk afnemen (2.25)

Het aantal ontbrekende controles per jaar zal daarom beduidend kleiner

zijn •

Stel dat er gemiddeld per jaar continu een (willekeurige) zender

alarmberichten uitzendt • De stoorkans is dan PS=0.102 (2.12 en 2.26)
. ( 6) -6 .Zes pOgJ.ngen L . = geven een kans PF=10 ,en de controle per~ode

mn
duurt dan 7 uur

Op jaarbasis voor 1000 zenders geeft deze verkeerssituat±e 1 maal per

jaar een ontbrekende controle

Gezien de ervaring met C.A.I.-alarmeringssystemen , zie bijv. [4] waar 8

alarmen afkomstig van 90 abonnees gespreid over een half jaar optraden

( omgerekend naar 1000 abonnees is dit gemiddeld eenmaal in 2 dagen

een alarm) is de aanname van continu een alarmzender hoog
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2.6 Relatie tussen verkeer Gl en G2

Gezien het doel, zoveel mogelijk zenders van type 1 toe te laten,

zal altijd getracht worden de verschillende parameters zodanig te

kiezen dat een·maximum voor (M1-1)Tz/Td bereikt wordt •

We zijn nu geinteresseerd met welke L we dit maxim~~ kunnen bereiken

voor verschillende waarden van G2 en (Ml-l)Tz/Td •

We differentieren daartoe formule (2.22) naar L • (zie Appendix 1)

Door de verkregen uitdrukking 0 te stellen en op te lossen naar L

verkrijgen we het optimaal aantal pogingen Lopt dat leidt tot een

maximum in (MI-l)Tz/Td ' bij gegeven G2 en FE •

De resultaten zijn weergegeven in grafiek 8 •

Uit deze grafiek blijkt dat niet alle combinaties van verkeer (Gl ' G2)

mogelijk zijn, doordat het aantal herhalingen te groot wordt •

Eij lage betrouwbaarheid FE is nog het meeste verkeer toegelaten
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Grafiek 8 : Relatie tussen verkeer G1 en G2 •
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Appendix bij hoofdstuk 2

Te bepalen is de afge1eide naar L van de vo1gende ui tdrukking

Hierim is Gmax

G
max
L - 1

We ste11en nu ( 1 - PB ) =- x , en substitueren (2.18) in (2.22)

-~ [ In ( 1 _ x1/L ) + ]F(L)=
L - 1

2G2

Nu bepalen we ')F(L) I dL

iF(L) ~ [ In ( 1 _ x1/L )
IlL ( L - 1- ) In x Jx (AI)--- + 2G2 - l/L •

L2
aL (L _ 1)2 1 - x

Bij bekende G2 en PB kan 'dF(L)/3L= 0 met behu1p van (Al) numeriek

opge1ost worden , en 1evert de waarde L t waarvoor formule (2.22)op
een maximum vertoont •
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Overwegingen met betrekking tot de modulatiemethode •

We beschouwen een transmissiesysteem waarin een groot aantal zenders

een gemeenschappelijk kanaal en een ontvanger aanwezig zijn •

Het kanaal wordt gevormd door de leidingen van een Centrale Antenne

Inrichting (C.A.I.) , de zenders worden bij de abonnees opgesteld , en

de ontvanger wordt bij de centrale ontvangpost opgesteld • (zie fig.l.l)

We wensen verschillende berichten van een zender naar de ontvanger

over te brengen • Een bericht beataat uit een reeks binaire bits, die we

het datawoord zullen noemen • Het datawoord zal een draaggolf modulerett.

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan , welk modulatieprincipe voor deze

toepassing het meeat in aanmerking komt •

Factoren die bij de keuze in aanmerking genomen zullen worden , zijn

in twee groepen te verdelen •

A • De kostenfactoren •

Het transmissiesysteem dient goedkoper te zijn , voor wat betreft

produktie en gebruik , dan reeds bestaande faciliteiten (bijv. telefoon

verbindingen ) • Daarui t volgen :

(-1.) Omdat er in het syateem veel zenders aanwezig zullen zijn

( 100 tot enkele duizenden ) dienen deze eenvoudig gemaakt

te kunnen worden • De noodzaak tot afregeling van bijv.

zendfrequentie of -vermogen dient vermeden te worden •

(-2.) Het is geen bezwaar indien een modulatievorm gekozen wordt ,

waarbij de ontvanger ingewikkelder wordt ten gunste van

eenvoudigere en goedkopere zenders •

B • Factoren betreffende de inpassing in het C.A-I. net.

Het transmissiesysteem mag geen nadelige invloed hebben op de transmissie

van radio en televisie signalen in het C.A.I. net.

Het C.A.I. net heeft zelf bepaalde eigenschappen die de keuze van de

modulatiemethode beinvloeden • Bij nadere beschouwing blijkt :
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(-1.) De demping die het signaal van de zender op het kanaal

ondervindt , is afhankelijk van de plaats van de zender

in het net ten opzichte van de ontvanger (zie par.3 van

de bijlage bij dit hoofdstuk ) •

(-z.) Het ruisvermogen dat aanwezig is aan de ingang van de

ontvanger is zodanig van grootte dat een goede signaal

ruisverhouding bereikt kan worden met een zendvermogen

in de orde van grootte van enkele milliwatts (bijlage par.3) •

De te verwachten signaalruisverhouding zal een aanvaardbare

bitfoutenkana geven •

(~3.) De bandbreedte op het kanaal die ter beschikking is

geateld voor het transmissiesysteem is zo groot dat er

geen speciale eisen gelden veor een efficient gebruik

van deze bandbreed~e door de modulatie •

De componenten die deel ui tmaken van een systeem veor overdracht van

dig! tale data zijn geschetat in figuur 3.1 •

Indien een zender een bericht uitzendt , is er tijdens de transmissie

een hoogfrequente draaggolf aanwezig op het kanaal • De draaggolf wordt

gemoduleerd in de modulator door de bits van het datawaord •

De modulator kan worden voorafgegaan door een filter om bepaalde

gewenste spectrale eigenschappen in het zendsignaal te verkrijgen •

Na de modulator is een zendfilter opgenomen dat ongewenste modulatie 

produkten filtert •

data in

zendfilter kanaal 1+--+

data ui t

componenten van een digi taal

transmissiesysteem
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Voor de hoogfrequente draaggolf kan algemeen geschreven worden

s ( t) = A cos (t.J t + Q )
c

Indien we intersymboolinterferentie uitsluiten bestaan er afhankelijk van

het binaire databit twee vormen van het signaal set) , te noemen

So (t) en ~ ( t)

Deze ontstaan door modulatie van de amplitude A , de frequentie f of

de fase e van de draaggolf set)

Aan de ontvangzijde beperkt het ontvangfilter de hoeveelheid ruis die

met het signaal ontvangen wordt • Uit het ontvangen signaal wordt het

digi tale signaal weer teruggewonnen • Hierbij kan voor de demodulatie

gebruik gemaakt worden van een draaggolf •

Men spreekt van coherente demodulatie indien de draaggolf in de ontvanger

een exacte copie is van het te ontvangen signaal , in frequantie en fase •

Als referentie kan bijvoorbeeld een piloottoon dienen , uitgezonden

door de zender •

In alle overige gevallen is er sprake van niet-coherente demodulatie

Na de demodulator wordt het ontvangen signaal omgezet in digi tale bits.

In dit proces is de duur van een bit van belang , om op het juiste

ogenblik een beslissing te nemen • De data-klokfrequentie wordt meestal

uit het ontvangen datasignaal teruggewonnen •

De kwaliteit van een digitaal transmissiesysteem kan worden afgemeten

san de bitfoutenkans •

Voor onze toepassing komen coherente modulatiemethoden niet in aanmerking

vanwege de geringe verbetering in bitfoutenkans bij een bepaalde (grate)

signaalruisverhouding , in verhoud±ng tot de verhoogde complexitei t

van de schakeling • In figuur 3.8 is de relatie tussen de bitfoutenkans

en de signaalruisverhouding geschetst voor een coherente en een niet

coherente modul.atiemethode • In [ 5] wordt een vergelijking gegeven tusaen

de hier beaproken modulatiemethoden •

We zullen ona nu verder beperken tot de beschouwing van amplitude - en

frequentiemodulatie
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3.2 Amplitude modulatie (AM)

3.2.1 Het spectrum

Het ~~plitude gemoduleerde signaal s (t) kan als voIgt worde~ weergeS8ven
am

Hierin is met) het modulerende signaal afkomstig van het zendfilter •

De meest eenvoudige techniek voor digitale AM modulatie is het aan/uit

schakelen van de draaggolf , al naar gelang het te verzenden bit.

Deze vorm van modulatie wordt on - off keying genoemd (OaK) •
Het signaal met) heeft dan de vorm van rechthoekige pulsen met ~~plitude A •

(zie fig.3.2 )

t

L~)~/tt -7b-
II r If

\I V V u

OOK signaal

Voor het OaK signaal schrijven we nu

Het signaal xd " (t) bestaat uit symbolen -1 of +1 , met een duur van Tb seconden •
~g

De vereiste kanaalbandbreedte kunnen we bepalen uit ~et vermogensdichtheid-

spectrum S k(W) van s k(t) , door na te gaan bij welke frequentie
. 00 00

de spectrale waarde beneden een bepaald niveau gedaald is •
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Ret vermogensdichtheid spectrum kan gevonden worden door Fourier

transformatie van de autocorrelatiefunctie van het signaal • [6 , P.1l2]

Stel dat er sprake is van een continue reeks van even waarschijnlijke

symbolen xdig(t) • Dit signaal noemen we Sdig(t)

sd' (t)=Lxd , (t - kTb )
~g k ~g

De fase eO stellen we een stochastische waarde die uniform verdeeld

is op het interval (0,271:).

In dit geval voIgt voor het vermogensdichtheid spectrum Sdig(W) ;

. 2 (WTbsJ.n -
2

De vorm van dit spectrum is geschetst in figuur 3.3 •

2/1
-7j,

r..J-
vermogensdichtheid spectrum Sd' (~)

~g

Voor berekening van het vermogensdichtheid spectrum SOOk(CaJ) vormen

we nu het unipolaire signaal s , l' (t):( 1 + sd' (t) )
un~po ~r ~g

Voor hat vermogensdichtheid spectrum S iI' ({JJ) voIgt :un po ~r

. 2 (W T
sJ.n -2-b
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De OOK draaggolf ontstaat door modulatie van een coainusvormig signaal

door het signaal s . Iai (t) (zie 3.3)
UIUpO r

Voor het vermogensdichtheid spectrum SOOk(~) voIgt dan met behulp van

(3.5)

+ ]

bedraagt de bandbreedte O.S86GJb •

Dit spectrum wordt gevormd door de translatie van het basisb~~dspectrum

volgens (3 •.5) naar de frequentie van de draaggolf US •
c

De bandbreedte ten opzichte van de eerste nulpunten van de sinc2 functie

bedraagt 2 CUb met Wb~ 2 Tl/Tb •

~~s3en de -3 dB punten ( half vermogen
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3.2.2 Demodulatie

De meest eenvoudige vorm van niet-coherente OOK demodulatie is de

omhullende detectie • Het ontvangen signaal wordt hierbij gelijkgericht •

Na de gelijkrichter voIgt een laagdoorlaatfilter •

Op een bepaald moment wordt er een beslissing genomen welk binair

bit uitgezonden werd • Deze beslissing wordt genomen door een comparator

die de amplitude van het gelijkgerichte en gefilterde signaal

vergelijkt met een drempelwaarde •

Indien er naast het signaal ook nog ruis ontvangen wordt , kan het

voorkomen dat er fouten optreden doordat bijvoorbeeld bij afwezigheid

van signaal de ruls de drempel overschrijdt •

Voor de optimale bitfoutenkans dient de drempel in de comparator dan

ook aangepast te worden aan de amplitude van het ontvangen signaal •

Men kan ook de drempel in de comparator constant houden , en de

ontvanger uitrusten. met een versterkingsregeling •

Beachouw nu een OOK signaal waaraan ruls is toegevoegd •

We nemen verder aan dat in de ontvanger perfecte synchronisatie is

met de gezonden dataatroom , aodat de beslissingen op de juiste

momenten genomen worden •

Bij de optimale beslissingsdrempel geldt voor de bitfoutenkans Pe
[ 7 , P.423]

P ~ ~ expe

Hierin is Eb de ontvangen signaalenergie per bit, en NO de spectrale

dichtheid van het rulsvermogen •

Het verloop van Pe is geschetst in figuur 3.8
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3.3 Frequentie modulatie (PM)

3.3.1 Ret spectrum

De meest eenvoudige frequentiemodulatietechniek voor overdracht van binaire

informatie is het gebruik van twee frequenties , ieder toegewezen aan een

logisch niveau in het datasignaal •

Ret gemoduleerde signaal springt tussen de twee frequenties op en neer •

Men spreekt van frequency shift keying (FSK) • De amplitude van het

uitgezonden signaal blijft constant.

Een dergelijk signaal k~~ gegenereerd worden door gebruik te maken van twee

oscillatoren , waarvan een van beide het signaal levert naargelang het

databi t (figuur 3.4) • De fase van het ui tgezonden signaal kan daarom

sprongen vertonen •

H\ n " f\ " n f'.. I'.

\J V V ~\) V V \) v

FSK signaal

Voor di t FSK signaal kan geschreven worden

s;'k(t) = A ( 1 + xd. (t) (rt:v,+ 4l4J]t + Bl2
• cos.. s ~g

+ A
( 1 - ~g( t) ) • cos ([~ -L1611t + eO )2

Rierin stelt xdi~(t) het datasignaal met symbolen -1 en +1 voor , en
tJ

bi tduur Tb • (21t ITb «w~

Er is een gelijkenis tussen formule (3.8) ~n de uitdrukking voor het

OOK signaal (3.3) • Men kan namelijk het FSK signaal opvatten als een

superpositie van twee OOK signalen met verschillende frequenties v~~ de

draaggolf • Ret vermogensdichtheidspectr"luTl van het PSK signaal Sfsk (w)

kan bepaald worden door superpositie van twee spectra SOOk (w) volgens (3.6) ,
waarin lAIc vervangen word t door resp. CUe. +4w en ~e. -,4 CU
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am overspraak tussen beide frequenties te voorkomen , is het noodzakelijk

het maximum in het spectrum van een frequentie te laten samenvallen met

een nuldoorgang in het spectr~~ van de andere frequentie •

worden afgeleid

, . .1 , 2met n =

Hieruit kan een voorwaarde voor de frequentieafstand

[7 , P.425]
Ac.J::: n' rrIT

b

De kleinste afstand is AtJ= ~/Tb • He~ spectr~~ van een dergelijk FSK

signaal is geschetst in figuur.3.5

,.,.. ,
;;. I~

fig. 3.5 : FSl spectr~~ met minimale freq. afstand

In dit geval is de bandbreedte tussen de -3 dE en -6 dB pQ~ten resp.

2 t.JiJ en 2.3 (N.h
De afstand tussen de eerste nulpunten bedraagt 3 ~~ , hetgeen ~eer is dan

bij OaK modulatie •

Ret FSl signaal kan ook gevormd worden uitgaande van een oscillator,

door deze te verste~~en bijvoorbeeld met een varicap diode •

De fase van dit signaal zal continu verlopen •

Voor een dergelijk FSK signaal kar- geschreven worden

A cos ( 4J ct
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Hierin is

A = de ampli tude van de draaggolf

~c= de frequentie van de draaggolf bij afwezigheid van modulatie

Wei= de frequentie deviatie constante

_ verandering oscillatorfreq. als functie V~~ signaalspanni~g

x(t)-modulerend signaal , bestaande uit bits -1 en Tl

De berekening van het vermogensdichtheid spectrum van dit FSK signaal

is ingewikkeld • In [8 , p. 202] is deze berekening ui tgevoerd • We

geven bier de resul taten weer voor binaire FSK , en verscbillende waarden

van de deviatie ~d (figuur 3.6) •
De datastroom bestaat uit een continue reeks data, met even waarschijnlijke

bits. In de figuur is :

A :

In verband met symmetrie zijn alleen de waarden /J~ 0 geschetst.

-

~.ts
;; 0.65

~\ 0.7

\'
\
~

O.J,
~

~0.950.95-
0.9
0.8-.;;;

c...
"CJ

0.80

0.64

0.48

0.32

0.16

a 0.5 1.0 1.5 2.0

0.80

0.64

0.48

0.32

0.16

a 0.5 1.0 1.5 2.0

-
~

Normalized frequency (W -WclTI27T' =/'.J

~_ 0.80
0..

lJ')

0.64

0.48

0.32

0.16

a 0.5 1.0 1.5 2.0 1.5 2.0

L

binaire FSK spectra [8 , p.204]
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We zien in figuur 3.6 dat het vermogenadichtheid spectrum anel met de

frequentie afvalt ( evanredig f-4 )

Bij een waarde A=l. 5 , dua een deviatie 41d == 0.75 • 2 7T: /Tb liggen de

tweede nulpunten van het spectrum Sfak(<tJ) op /;=1.25 dua een bandbreedte

van 2. 5 ~ in vergelijking met 2~ voor OOK modulatie •

voorbeeld

Beachouw een FSK datatransmissie systeem waarbij de frequentie van de

oscillator in de zender een deviatie f d heeft van ± 1500 Hz ,

en gemoduleerd wordt rond 5 Mhz door een datareeks met klokfrequentie

fklok=2400 Hz • ( Tb=1/2400 sec. )

Volgens (3.11) geldt :

Invullen van de bekende gegevens

2 3000
1500- 2400 = 2400 ~ 1.25
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3.3.2 Demodulatie

Niet-coherente FSK demodulatie kan uitgevoerd worden met twee band 

doorlaatfiltera, ieder afgestemd op een frequentie •

Achter de filters worden omhullende - detectoren geplaatst , zodat het

ontvangen bit vastgesteld kan worden door op het juiste moment te bepalen

uit welk filter het grootste signaal komt •

Een tweede vorm van detectie maakt gebruik van een frequentie discriminator.

De discriminator zet een frequentieverandering in het aangeboden signaal

om in een ampli tudeverandering , zodat de beslissing voIgt ui t

amplitudevergelijking van het uitgangssignaal met een bepaalde drempel 

waarde • De discriminator wordt voorafgegaan door een limiter schakeling ,

die het ontvangen signaal tot in begrenzing versterkt (figuur 3.7) •

Een variatie van de amplitude van het ontvangen signaal heeft geen invloed

op de demodulatie • Hierdoor zal FSK modulatie ongevoeliger zijn voor

amplitudestoringen en variabele transmissiedemping dan OOK modulatie •

Di t is een gunatige eigenachap van FSK modulatie •

Het toepassen van een limiter in de discriminator geeft een bepaalCLe

verbetering in signaalruisverhouding na de discriminator , ten opzichte

van de ingang van de discriminator (9] Hierop wordt in de bijlage

bij dit hoofdstuk nader ingegaan •

Tevens bevoordeelt de limiter het sterkste signaal indien er overlap

van een aantal berichten optreedt • Dit betekent voor het Aloha - model

in hoofdstuk 2 dat niet altijd bij overlap alle berichten verIoren gaan

het sterkste bericht kan goed gedecodeerd worden •

limi ter discriminator comparator

fig.3.7 : FSK demodulator met discriminator

De drempe~waarde in de comparator voor een optimale bitfoutenkans is

onafhankelijk van de amplitude van het ontvangen signaal bij FSK modulatie •
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Deze eigenschap laat toe dat de FSK ontvanger eenvoudiger van opbouw is

dan een OOK ontvanger •

In geval van een FSK signaal met witte ruis , en een perfecte

synchronisatie met de uitgezonden datastroom in de ontvanger , geldt

voor de bi tfoutenkans Pe [7 P.428]

P
e ! exp ( )

Het verloop van Pe is geschetst in figuur 3.8 tesamen met de bitfouten

kans veor (niet-coherente) OOK volgens (3.7) •

In deze figuur zijn ook de bitfoutenkansen veor coherente OOK en FSK

modulatie gegeven , ter vergelijking •

OOK (Noncoherent)

Eb:gemiddeld ontvangen
signaalenergie per bit
( Watt / Hz )

NO:enkelzijdige spectrale
ruisvermogens dichtheid
( Watt / Hz )

OOK (Coherent)
/ / FSK (Coherent)

I0-7 '-----'-_---'-_---'-_--L-_--'-_-'-_-'----'

a 4 8 12 16

10 Log lo E~b)(dB) ---......
o

fig.3.8 : Pe als functie van (~),
o

voor coherente/niet-coherente
OOK en FSK modulatie [ 7 , p.435 ]
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3.4 Keuze tussen FSK en OOK modulatie

FSK modulatie zal meer bandbreedte opeisen dan OOK modulatie •

Bij kleine frequentiedeviatie is het verschil echter gering , en bij

beide modulatiemethoden is de in beslag genomen bandbreedte bij lage

datasnelheid klein ten opzichte van de beschikbare band van 5 tot 6 Mhz

in het C.A.I. systeem

Wat betreft bitfoutenkans is het verschil tussen beide modulatiemethoden

bij de te verwachten signaalruisverhouding klein •

Beide criteria (bandbreedte, bitfoutenkans ) geven geen opheldertng

over de te maken keuze •

In het voordeel van FSK is de ongevoeligheid voor amplitudestoringen

en het feit dat de beslissingsdrempel onafhankelijk van de ontvangen

signaalamplitude kan zijn •

We kunnen ons verder laten leiden door practische overwegingen •

Het practische voordeel van FSK is , dat gebruik gemaakt kan worden

van bestaande FM demodulatoren in geintegreerde vorm • De kwaliteit

van een dergelijke demodulator is moeilijk te evenaren met discrete

componenten •

Een FSK zender is eenvoudig te maken met niet meer onderdelen

dan een OOK zender •

We kiezen nu voor gebruik van niet-coherente FSK modulatie voor het

prototype van het datatransmissie systeem •

Aan zendzijde gebruiken we voor de opwekking van het F~A signaal een

oscillator , die in frequentie verstemd wordt door het datasignaal •
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Realisatie van een prototype •

4.1 Het principe van de werking.

In dit hoofdstuk zal het digitale deel van een melder en de ontvanger

besproken worden •

Het digitale deel van een melder bestaat uit een register, een bifase

en~oder en een interval schakeling •

In het register is het te verzenden datawoord opgeslagen •

De encoder codeert het datawoord en voegt een synchronisatiewoord en

een pariteitsbit toe. De interval schakeling bepaalt de herhalings 

frequentie van het bericht •

Het digitale deel van de ontvanger bestaat uit een decoder en een geheugen •

De decoder onderzoekt voortdurend of er een bericht uitgezonden wordt ,

aan de hand van het synchronisatiewoord •

Wordt er een bericht ontvangen , dan decodeert de decoder het datawoord

uit het bericht en plaatst het in een geheugen • Tevens voert de decoder

foutdetectie uit

De beide digitale schakelingen z~Jn onderling verbonden via een zender

en ontvanger die aangesloten zijn op het C.A.I. net. (figuur 4.1)

Voor de datatransmissie wordt van FSK modulatie (frequency shift keying)

g~bruik gemaakt •

interval
scha.1.;:eling

~sz

ontva11ger
decoder

r--digi taal deel----t

fig.4.1:algemene opbouw van het
transmissiesysteem

I-- digi taal deel----l

Digitaal deel en zender tesamen noemen we de melder •

Waar in de tekst van dit hoofdstuk gesproken wordt van het prototype,

wordt hiermee de melder - ontvanger combinatie bedoeld die gebouwd is

in het kader van het project •
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4.2 Digitaal deel v~~ de melder •

4.2.1 Het blokschema •

Het blokschema van de melder is getekend in fi~~ur 4.2

De digitale onderdelen die hierin te onderscheiden zijn , te weten

het datawoord register , de toetslogica , de intervalschakeling en de

besturingsschakeling,zullen in deze paragraaf besproken worden •

i1J7it..'/~LSC-HIIKaiNG

~8n7ltL

Toe1S£N .'Z>£LU.
e (.OA::

N,) N~(jIl-

l IDING
~

1Oer..r- tf..OI: 't, i 1"1 !tiN/v.
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fig.4.2-: blokschema melder

4.2.2 Het datawoord register.

De te verzenden bits van het datawoord worden opgeslagen in e'en

schuifregister • Dit register heeft 16 plaatsen • Dit aantal bits

is vast , en wordt bepaa1d door de toegepaste encoder schakeling •

Het datawoord is te verdelen in 13 bits voor de adrescode en 3 bits om

de aard van het bericht weer te geven • Zie figuur 4.3

16 databi ts

~0---.l_i.---,-_1. 0 ---'-_1.---.l__---i:E
~ bericht -1I1---- wires

fig.4.3 : opbouw datawoord
De adrescode wordt in de ontvanger gebruikt om te bepalen van welke

melder het bericht afkomstig is • De adrescode k~~ worden ingesteld

in iedere me1der door verbindingen naar logisch hoog of laag niveau

te maken op de 13 inga~gen van het register •
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Deze verbindingen zijn permanent •

Er kunnen maximaal 213 (8192) adressen binair worden gecodeerd •

In het prototype is een adrescodering gekozen die een aenvoudige

realisering biedt • Het adres wordt in 3 BCD gecodeerde cijfers

weergegeven • Deze nemen sarnen 12 bits in , waarmee maximaal 1000

adressen gecodeerd kunnen worden. Het dertiende adresbit wordt

niet gebruikt •

De bits die het bericht coderen komen van de toetslogica •

Er zijn maximaal 8 berichten mogelijk •

Na een laadpuls van de besturingsschakeling wordt het datawoord

parallel in het register ingelezen • Het aerieel uitlezen van het

register naar de encoder geschiedt met een klokaignaal afkomstig .

van de besturing •

4.2.3 De toetslogica

De toetslogica signaleert welke toets is ingedrukt , en codeert

de betreffende informatie in een bericht •

Het gemeenschappelijk gebruik van een transmissiekanaal door een

groot aantal zenders is mogelijk door herhaling van het bericht

per zender , volgens het Aloha - model beschreven in hoofdstuk 2

Zoals beachreven in par.2.3 kan er onderscheid gemaakt wo~den in

de intervaltijd tussen de herhalingen , op grond van het type te

verzenden bericht •

De duur van de intervaltijd wordt onder andere bepaald door de vereiste

gemiddelde wachttijd totdat een bepaald bericht ontvangen wordt ,

en het aantal gewenste act1eve zenders per categorie • (zie voorbeeld 1

par.2.4)

In het prototype zijn herhalingatijden gekozen die geschikt zijn

voor demonstratie van de werking van de melder •

Er zijn 4 verschillende meldingen te onderscheiden •

Tot categorie 1 behoren de "alarm" , "teat" en "accu"-melding , met een

interval tijd van 1 bericht per 30 seconden •

Tot categorie 2 behoort de "controle"-melding met een intervaltijd

van 1 bericht per uur •
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De toetslogica draagt zorg voor de keuze van de intervaltijd •

De alarm- en testmelding worden verzonden na indrukken van de

corresponderende toets •

De accumelding geeft aan dat de melder gevoed wordt ui t de ingebouwde

noodaccu • Deze melding komt in het prototype automatisch in werking

zodra de netvoeding ui tval t • Hiertoe is de toetslogica verbonden

met het laadcircuit van de accu • (fig.4.2)

In een practische toepassing is het beter de accumelding te laten

ingaan op het momeryt dat de accuspanning onder een drempelwaarde zakt •

De schakeling van het prototype heeft tot gevolg dat bij netspannings 

uitval in een wijk het transmissiesysteem geblokkeerd raakt door de

accumeldingen van alle aangeslotenmeldera in die wijk

De controlemelding geeft de ontvanger te kennan dat de melder nog

goed werkt , en de verbinding intakt is • Di t bericht wordt door de

melder automatisch verzonden zolang er geen andere melding is •

Door het indrukken van de "reset" toets komt de melder in

controle - toestand •

De schakeling van de toetslogica is zo ingericht dat een bericht

tot drie meldingen (van type 1) kan bevatten • De controlemelding

wordt ±n~: een bericht gecodeerd •

4.2.4 De intervalschakeling

De intervalschakeling levert startpulsen san de besturingsschakeling •

Na een startpuls schakelt de intervalschakeling de FSK zender in

Daarna begint de besturingsschakeling de zender te moduleren •

Na een bepaalde tijd schakelt de intervalschakeling de zander weer uit •

De onderdelen van de schakeling zijn de klokoscillator , de deler en

een monostabiele multivibrator die de pulsen opwekt

- klokoscillator

De snelheid waarmee de bits van het datawoord worden ui tgelezen ,__wordt

bepaald door de klokoscillator • In het prototype bedraagt de nominale

databitsnelheid 1200 bits/sec•• Qmdat bifase codering wordt toegepast

bedraagt de oscillatorfrequentie 2400 Hz •
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De duur Tb van een bit van een bifase teken (zie fig.4.5) bedraagt 1/2400 sec.

De deviatie van de FSK zender is 3 kHz (± 1.5 kHz) , zodat een

( ) ~.gunstig FSK vermogensdichtheid spectrum optreedt zie voorbeeld par.3.3.1

De tijd die nodig is om het gehele datawoord te verzenden (berichtduur

bedraagt ong. 40 msec. Deze duur is aanvaardbaar gezien de capaciteit

van een tranamissiesysteem dat met deze berichtduur werkt ( berekend

in voorbeeld 1 van par.2.4 )

- deler en monostabiele multivibrator (m.m.v.)

T )
z

De intervaltijd wordt door deling van de klokoscillatorfrequentie

afgeleid • Er is z1jn twee deeltallen (Nl en N
2

) instelbaar in de deler ,

die gekozen worden door de toetslogica •

De toatslogica is zo ingericht , dat al direct na het indrukken van

een toets een startpuls wordt opgewekt , zodat niet eerst gewacht

hoaft te worden op een puIs uit de deler

In het prototype zijn de intervaltijden ongeveer 30 seconden en 1 uur •

De b1jbehorende deel tallen z1jn resp. Nl =12296 en N2=128 • Nl •

Andere interval tijden kunnan ingesteld worden door wijziging van de

dee1tall en •

De uitgang van de deler levert een puls aan de m.m.v. schakeling •

Deze geeft op zijn ~eurt een startpuls met duur ~l sec. aan de

besturingsschakeling , waarop deze het bericht gaat ui tzenden •

De FSK zender wordt door de m.m.v. ingeschakeld gedurende een tijd

t' 2 sac. ("zender - aan" signaal) • De duur van di:t "zender - aan"

signaal bepaalt de berichtduur T ,van belang voor de berekeningenz
in hoofdstuk 2 •

Het "zender - aan" signaal bestaat uit twee perioden (zie fig.4.7)

In de eerste periode wordt de zender nog niet door data gemoduleerd •

Hij zendt nu een frequentie ui t • De ontvanger gebruikt di t signaal

om in te regelen • De duur van deze periode bedraagt ong. 20 msec.

en is experimenteel bepaald •

Gedurende de tweede periode wordt de zender door data gemoduleerd •

De duur van deze periode wordt bepaald door het totaal aantal te

verzenden bits en de gekozen databitsnelheid •

( 20 bits met 1200 bits/sec. : 17 msec. )

~ In het voorbeeld is sprake van modulatie door een
continue datareeks i.p.v. een datawoord
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Ret is belangrijk dat de intervaltijden van de melders onderling verschillen

opdat een eventuele overlap van twee berichten en de hieruit voortvloeiende

storing niet te lang blijft voortduren •

Omdat uit fabricage overwegingen de deeltallen per melder gelijk moeten

zijn , betekent dit spreiding in de klokoscillatiefrequentie •

De grenzen waartussen de klokfrequentie kan varieren wordt bepaald door

het digitale deel van de ontvanger • Door deze sch~~eling wordt de klok

frequentie waarmee de bits in het datawoord werden uitgezonden terug-

gewonnen •

In het prototype kan de klokfrequentie varieren tussen 2250 en 2650 Hz.

Berichten afkomstig van melders met een klokfrequentie buiten dit gebied

worden niet meer gedecodee~d na ontvangst •

Door gebruik te maken van een RC oscillator , zal door de tolerantie van

de componenten vanzelf spreiding in de frequen.tie optreden •

Er is slechts controle nodig of de frequentie in het gewenste gebied ligt •

De stabiliteit van de frequentie opgewekt met de schakeling bleek voldoende.

De klokfrequentie wordt bepaald door de relatie :

.('

.I. -klok - R • 'j

waarbij voor het prototype 0(. ongeveer 1.5 bedraagt en zelf ook aan

spreiding onderhevig is
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4.2.5 De besturingsschakeling en de encoder

De signalen nodig voor het moduleren van de FSK zender, uitlezen

van het datawoordregister en bifase codering worden in deze schakeling

gevormd • De schakeling bestaat uit een gefntegreerd circuit.

Het blokschema is getekend in figuur 4.4.Hierin zijn de volgende

onderdelen te onderscheiden : de tweedeler voor het afleiden van de

dataklok voor het register uit de klokoscillator , een teller om het

santal reeds uitgezonden bits te tellen , een pariteitsschakeling

en de bifase encoder • 2,"00 +It..
k L.o~ STA.~T

opUL ATIe.

~

It:

H I I· I I JhvC I--< -:-1 I IBITkLlElt

D
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blokschema besturing en encoder

Na een startpuls afkomstig van de intervalschakeling begint de besturing

de zender te moduleren met een synchronisatiewoord • Di t woord bestaat

ui t l! dataklokperiode hoog en l! periode laag logisch niveau •

•

Het sync-woord is voor alle melders gelijk • Het digitale deel van de

ontvanger detecteert di t woord als begin van een datawoord , en gebruikt

het tevens om de klok san ontvangzijde bij te regelen •

Na het sync-woord moduleert de encoder de zender met de data uit het

datawoordregister • Deze bits worden met een snelheid van 1200

bits/sec. verzonden , en in bifase gecodeerd , volgens figuur 4.5
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databit bifase teken

"L"do"
0

.# J"0 'f
0 ---..

bitduur Tb : 1/2400 sec.

fig.4.5: bifaae code

Na 16 databits sluit de encoder het datawoord af met een pariteitsbit ,

dat het totaal aantal enen oneven maakt. Het pariteitsbit wordt ook

in bifase vorm verzonden •

De uitzending van het bericht wordt beeindigd door de intervalschake1ing

die de FSK :?ender weer ui tschake1 t •

De timing van het signaal dat de zender modu1eert is geschetst in

figuur 4.6 We maken onderscheid tussen een databit en de twee

bits waaruit een bifase teken is opgebouwd •

klok
oscillator

data
k10k

modulatie
signaal

-
----1IU1JL

~·-~~·~···"··n n --
~-~ ' .1 LJ l.---t

----- -- Bit:4fe- sir--

1_··.. ... ... n-+--u

n----~~--~~
pariteits

bi t
datapit

16
databit

2

, *databit
- ..11---- sync~woord-----J~~ 1

databits " "1 " "o " "1 " "1

fig:4.6 : timing van het modu1atiesignaal
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In fi5~ur 4.6 zien we dat het bericht 20 datak10k perioden in tes1ag

neemt , name1ij~ 3 perioden voar het sync-voord

de 16 databits met pariteitsbit •

en 17 periaden yoar

Met een datak10k v~~ 1200 Hz duurt het bericht On&8Veer 17 mil1isec.
II II.,

De duur van het zender-aan slgy.aa~ is ongeveer 40 mi11i3ec.

Het signaal dat de FS£ zender uitzendt is geschetst in figuur 4.7

APrN

fi&. 4.7

IS'rNC I /JRTft

IT Nt. SfC.

opbauw van bericht

ffl-

.
IJ I I.
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4.3 Digitaal deel v~~ de ontvanger

4 .3.1 Ret blokschema

De taak v~~ de schakeling is , het digitale sisnaal afkomstig va~ de

comparator in de FSl ontvanger te decoderen in het ~ericht dat uitgezonden

werd door de melder • De beslissing Nelk ~it op een bepaald moment

gezonden wordt geschiedt in deze schakeling •

Verder voert de schakeling herkenning van het sync-woord uit

klokteru~Ninning , bifase decodering en foutdetectie •

Deze functies zijn samengevoegd in een geIntegreerde sch~~eling , de decoder

In figuur 4.8 is het blokschema van het digitale deel van de ontvanger

gegeven •

J:loJ:.

OS ciLUfToR,.

CLD~

iN :be-Co])e-!<. 'DATA 7<e6i!Tt~1

" I''/ALi/) WolUJ LJJ4D

"
-.... ~ f 0£HeU6e-tV

JMNS ,j-,,,
61 I- four" ~ J,

•
itJIJiC4Tie COAlIJ€tTo~

blokschema data ontvanger

De decoder is verbonden met een klokoscillator • Het gedecodeerde

datawoord wordt door de decoder in een geheugen geplaatst • Op de ont¥anger

is een indicatie eenheid aanwezig , waar het laatst ontvangen bericht op

wordt weergegeven
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4.3.2 De klokterugwinning

Om een juiste beslissing over het bit te kunnen nemen dient de decoder

de snelheid waarmee de bits elkaar opvolgen te kennen • De decoder

reconstrueert daarvoor de dataklok uit het bifase signaal •

Om deze klokterugwinning uit te voeren heeft de schakeling een kloksignaal

nodig met een frequentie die 12 maal hoger is dan de dataklok gebruikt

in de melder • In het prototype is de nominale klokfrequentie in de

melder 1200 Hz , de nominale decoderklokfrequentie i~ dus 14.400 Hz •

Deze frequentie wordt opgewekt met een Re oscillator • Is eenmaal de

juiste frequentie afgeregeld , dan zijn er verder geen instellingen

meer noodzakelijk in de decoder voor de klokterugwinning

4.3.3 De decoder

De decoder onderzoekt voortdurend of er in het ingangssignaal een

sync-woord voorkomt • Indien na het sync-woord nog twee goede bifase

tekens volgen , wordt de ontvangcyclus gestart • Dit is in het

timingdiagram van figuur 4.9 aangegeven met (A) • Nu wordt aan een

schuifregister een laadpuls gegeven , waarop het register de

gedecodeerde data serieel inleest met behulp van de teruggewonnen

dataklok (B)

Na 16 bits is het datawoord compleet , en wordt op pariteit gecontroleerd •

Indien het ontvangen pari tei tsbi t gelijk is aan de pari tei t van het

ontvangen datawoord , en er geen fout geconstateerd is door de decoder

tijdens de bifase decodering , dan geeft de decoder een signaal af (ul ten

teken dat het ontvangen woord geldig is ("valid word" ui tgang , afgekort

VW ).

Hiermee is de ontvangcyclus beeindigd • De decoder zoekt nu weer naar

een volgend sync-woord

Indien het datawoord een even aantal (data-)bitfouten bevat blijft

de pariteit gelijk • De decoder detecteert dan geen woordfout • De

kans op deze gebeurtenis wordt onderzocht in hoofdstuk 5

Zodra de decoder een fout detecteert wordt het VW-signaal laag (D)

Op het moment dat het geldig-woord signaal optreedt is de data in

het register stabiel • Met behulp van het VW-signaal wordt het datawoord

parallel in een buffergeheugen ingelezen , waar het blijft staan totdat

na decodering van een volgend bericht weer een VW-puls komt
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.fig.4.9: timingdiagram van de decoder

4.3.4 De indicatie eenheid

In het prototype van de ontvanger word t de inhoud van het geheugen 

weergegeven op een indicatie eenheid met een 3 cijferige adresuitlezing

en LED dioden voor de verschillende meldingen •

Omdat het adres al in de melder in BCD vorm gecodeerd wordt t kan

het adreadeel van het geheugen direkt aangesloten worden op de

7 segment decoders voor de disp1?ys

Het datawoord kan ook door andere apparatuur (bijv. regeldrukker) van

het geheugen worden afgelezen • In de ontvanger is hiervoor een connector

met buffers aanwezig • Het VW-signaal kan als synchronisatiesignaal

dienen •

Aan de indicatie eenheid is nog een statusregister toegevoegd • Deze

geeft de toeatand (goed of fout) van het laatst ontvangen bericht aan •

Het register bestaat uit een set-reset flipflop. De set-ingang is

verbonden met de laadpuls uitgang van de decoder naar het schuifregister •

De reset-ingang is verbonden met het VW-signaal • ( zie fig.4.8 )

Wordt een bericht ontvangen waarin de decoder een fout detekteert t dan

is het register geset door de laadpuls t maar de reset door het VW-signaal

blijft ui t • Het register atuurt nu de indikatie-LED "fout"
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Kans op een vals alarm door storing van een bericht •

De decoder ontvangt van de comparator in de FSK ontvanger een

digitaal signaal • De decoder neemt beslissingen welk bit uitgezonden

wordt , op momenten die bepaald worden door de teruggewonnen dataklok •

De kleinste eenheid waarover de decoder beslist is een bit met een duur

van 1/2400 seconde , namelijk een bit van een bifase teken •

Het is mogelijk dat de decoder een verkeerde beslissing neemt over

een of meerdere bits • ~it kan veroorzaakt zijn door een storing van

incidentele aard , door ruis of een fout in de dataklok van de decoder •

De invloed van de signaalruisverhouding op de bitfoutenkans is gemeten

in een proefopstelling , beschreven in een bijlage bij hoofdstuk 3 •

Het bericht kan ook gestoord worden tijdens transmissie door gedeeltelijke

overlap met een ander bericht • Al naar gelang de duur van de overlapping

zal er sprake zijn van een aaneenschakeling van fouten •

Tenslotte kan de decoder een bericht samenstellen uit het digitale

ruissignaal afkomstig van de ontvanger zonder dat een bericht was

gezonden •

De decoder voert na decodering van het bericht foutdetectie uit , en

geeft een VW-signaal op het datawoord dat in het register is geplaatst •

De decoder detecteert fouten in :

(1.) de bifase code: er kunnen niet meer dan twee opeen

volgende bits van gelijk ~iveau zijn •

(2.) de pariteit van het ontvangen woord : de melder voegt

een oneven pariteitsbit toe aan het datawoord •

Het datawoord wordt pas gedecodeerd nadat de decoder een geldig~..sync-woord

heeft herkend • Hierin mag geen enkele fout voorkomen •

Er kunnen in een datawoord fouten voorkomen die niet door de decoder

herkend kunnen worden , namelijk die fouten die aanleiding geven tot

een even aantal databit-fouten , inclusief het pariteitsbit •

De decoder geeft dan een VW-signaal af , terwijl het bericht gestoord is •

In dat geval spreken we van een vals alarm • De kans op een dergelijk

vals alarm zal nu berekend worden voor de drie soorten van storing



- 62 -

5.2 Incidentele storing

Indien er een fout optreedt in een bifase bit, zal de decoder het

ontvangen datawoord afkeuren omdat de bifase code niet juist is •

De decoder detecteert eveneens een bifase-code fout indien er twee

bitfouten optreden , die ieder tot een verschillend bifase teken behoren •

Indian e~ twee bitfouten samenvallen in een bifase teken zal het

databi t gefnverteerd worden (zie figuur 4.5)

Nu zal het dataword afgekeurd worden omdat de paritei t Diet juist is •

Eerst in het geval dat er 4 bitfouten optreden , waarbij er telkens

twee elkaar opvolgen zodanig dat twee databits veranderen , detecteert

de decoder geen woordfout ten gevolge van onjuiste pariteit •

Noem de kans op een bitfout Pe ' dan volgt voor de kans op 4 bitfouten

Neem de bi tfouten samen in paren • De kans dat een paar bi tfouten

op een databit valt is ! , het optreden van twee dergelijke paren heeft

een kans !.! . De twee paren kunnen over 17 plaatsen in het dataword

voorkomen (16 databits en 1 pariteitsbit ) •

Hiervoor zijn (~7) mogelijkheden •

Het gehele datawoord bestaat uit 34 bifase bits (17 bifase tekens ) •

In het geval van 4 fouten dienen de overige 30 bits goed te zijn •

De kans hierop is ( 1 - Pe )30 •

Er mag geen fout optreden in het sync-woord • Di t word is opgebouwd

uit 6 bits, zie figuur 4.6 •

De kans P op een vals alarm door een Diet gedetacteerde woordfoutv
door het optreden van incidentele bitfouten wordt

( 1 _ P )30 • ( 1 _ P )6
e e

De volgende wordfout die de decoder niet kan detecteren treedt op

bij 4 paren bi tfouten (algemeen bij even aantal paren bi tfouten )

Deze kans is kleiner dan P 2 • Veronderstellen we een bitfoutenkansv,
P van 10-5 , dan volgt door berekeDing van (5.1) dat de kans op een vals

e
alarm door dit type storing verwaarloosbaar klein is •
Proeven in de praktijk bevestigen deze conclusie •
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5.3 Kans op imitatie van een bericht

Indien de FSK ontvanger geen bericht van een melder ontvangt , levert

de comparator in beginsel een willekeurige reeks bits af ten gevolge

van de ruis aan de ingang van de ontvanger • Deze bits zijn willekeurig

van logisch niveau en van duur •

Indien we dit signaal aan de decoder aanbieden is het denkbaar dat de

decoder een zodanige reeks bits samenstelt dat aan de criteria voor

een geldig bericht wordt voldaan • De decoder levert dan een datawoord

af dat niet door een melder werd verzonden • In deze paragraaf zal de

kans op eenvala alarm door deze storing worden onderzocht •

De criteria voor

(-1.)
(-2.)
(-3.)

een geldig bericht zijn ( zie fig.4.6 )

geldig sync-woord

16 bifase gecodeerde databits

afslui twg met juist pari tei tsbi t

Veronderstel nu , dat de kans op een beslissing 0 of 1 voor een bifase

bit even groot is , en t bedraagt •

(J.)6De kans op imitatie van de reeks sync-bits 111000 bedraagt nu ~

Voor een geldig databit moet de bifase code geimiteerd worden, dat wil

zeggen de reeks 10 of 01 • Voor twee opeenvolgende bits zijn er

4 karakters mogelijk ,name1ijk 11, 10 ,01 en 00 • Ieder van deze

karakters heeft een kans van t op voorkomen •

De kans op het voorkomen van een geldig bifase teken is dus t

De kans op 16 goede databits wordt (t)16

De kana op een juist pari tettsbi t bedraagt de kans op een correct

bifaae teken maal de kans dat dit teken ook de goede pariteit voorstelt :t.t .

Nu kunnen we voor de kans op imi taUe .. van een bepaald bericht door

een "random" digi taal signaal schrijven

( )6 16 -8
p. = t . (t) . (t) . t = 6 • 10
.~
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In het prototype wordt het adres in het datawoord door middel van 3 BCD

cijfers gecodeerd • Er zijn dus 1000 adressen mogelijk •

De 12 bits die het BCD-adres in het datawoord innemen kunnen een ongeldige

BCD-code vormen • Indien aan de criteria voor een geldig bericht is

voldaan (par.5.1) maakt de schakeling geen onderscheid meer tussen een

geldige of een ongeldige BCD-code

Er kan tevens een melding worden gedecodeerd (uit 3 bits) , die in het

prototype niet voorkomt (dus anders dan "controle" , "alarm" enz. ) •

Ongeldige BCD-adressen en niet-bestaande meldingen geven in het proto

type ook aanleiding tot een vals _bericht •

De kans op voorkomen van een willekeurig bericht door ruis wordt nu

De decoder onderzoekt (nominaal) 2400 bits per seconde • Hiervan kunnen

40 bits een geldig datawoord vormen (zie fig.4.6) zodat er 60 woorden

per seconde door de decoder afgeleverd kunnen worden •

Het te verwachten aantal valse berichten per uur wordt nu

N = P. • 212 • 23 • 60 03600 ~ 420v ~
per uur

Door de ontvanger aan te sluiten in een bestaand C.A.I.-net en aIle

ontvangen berichten te regiatreren gedurende 24 uur is vastgesteld

dat er gemiddeld ongeveer 10 valse berichten per uur voorkwamen , ten

gevolge van ruis • ( inclusief ongeldige adressen en meldingen )

Een dergelijk aantal valse berichten is niet toelaatbaar , maar toch

kleiner dan het berekende aantal Nv volgena (5.4)

Uit nader onderzoek van de inhoud van de datawoorden van een aantal

valse berichten is gebleken dat er relatief meer databits voorkwamen

van logiach "1" niveau dan van logisch "0" niveau , namelijk 68 % "1"

en 32 %"0" • ( ui teen totaal van 440 databi ts )

Er trad vaak aaneenachakeling van gelijke databita over meerdere

perioden op •

Dit kan betekenen , dat de aanname van gelijke imitatiekansen voor beide

bifase tekena mogelijk niet juiat is •
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De schakeling voor de terugwinning van de dataklok in de decoder

kan slechts binnen bepaalde grenzen de klok regalen (par.4.2.4)

Buiten deze grenzen decodeert de decoder geen berichten meer •

Deze eigenschap kan van invloed zijn op het samenstellen van

berichten door de decoder uit een ruissignaal •

•

Een oplossing is gevonden door het digitale signaal naar de decoder

te onderbreken zolang er geen bericht ontvangen wordt • De decoder

ontvangt pas signaal indien een poortschakeling vaststelt dat er

een bericht uitgezonden vordt •

Hiervoor maakt de poortschakeling gebruik van de periode in ieder

bericht juist voorafgaand aan de modulatie door het datawoord •

De FSK zender zendt dan een frequentie uit gedurende een bepaalde tijd ,

die voor alla melders ongeveer gelijk is (zie figuur 4.7) •

• De comparator levert dan een constant logisch niveau •

Dit wordt vastgesteld door de peortschakeling , waarna deze de dec.oder

voorziet van signaal uit de comparator.

Na een bepaalde tijd schakelt de poortschakeling het signaal naar _

de decoder weer uit •

Tussen twee berichten is er geen digitaal signaal op de decoder ingang •

Na deze maatregel zijn er geen valse alarmen door imitatie meer

waargenomen •
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5.4 Kans op vals alarm door overlap van berichten

We zullen in deze paragraaf het geval nader onderzoeken dat twee

berichten elkaar storen door overlap, maar dat de decoder de

decodering van het eerste datawoord nog geldig afmaakt •

Het resulterende datawoord kan gelijk zijn aan het eerste datawoord •

Indien di t niet het gaval is , is er sprake van een vals alarm •

De kans hierop zullen we nu bepalen

Het is aannemeIijk dat de kans op een geldig woord steeds kleiner

wordt naarmate de periode van overlap langer is , om uiteindelijk

in de im! tatiekans volgens (5.3) ui t te komen •

Beschouw nu fig.~.l en ~.2 , waarin door overlap gedurende de laatste

twee databit perioden het bericht gestoord wordt • Is de overlap korter ,

dan kan er geen ander geldig woord meer ontstaan door storing •

Het woord wordt dan afgekeurd op bifase of pariteit fout , of het

juiste woord wordt gedecodeerd •

De decoder kan maar een bericht tegelijk behandelen • Het storende

bericht gaat verloren omdat het ~;nc-woord betrokken is bij de

storing •

STORINGr-.
I databit
I ,.J./.JlQO s.

Jmmc. 11 tJ[r][l
16e par.

fig.5.1: gedeeltelijke
storing van het datawoord

SYNc.

I. STORING

I bifase bit
:J!2400 s.

Stel dat de decoder met een kans ~ een a of een 1 aan de bifase bits

toekent die in de periode van overlap vallen •

Volgens het model ui t de vorige paragraaf is de kans op twee geldige

bifase tekens : ~.~ •

De kans op een juist pariteitsbit is ~ •

Bij geldige bifase tekens kunnen uit de twee databite 4 mogelijke

combinaties ontstaan. Een combinatie hieruit stelt de uitgezonden

databits voor •
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De overige combinatiea atellen een geldig ander woord voor , met een

relatieve kans op voorkomen van i-
De kana op een vals bericht bij overlap van twee databits wordt

P2 = i.!. i,vala

Bij overlap over 2! databit periode wordt er ook nog een bifaae

bit geatoord (fig.4.2) • De kans dat het bit zodanig gestoord

wordt dat het bifase teken geldig blijft ia ! In dat geval ia

de kana op een geldig ander woord verder gelijk aan (5.5)

(5.6)

Noem het aantal databit perioden waarover overlap optreedt n

De kana op een vala bericht wordt nu samengeateld ui t :

- kans op geldig en juist pariteitabit

- kana op (n-l) geldige databita

- kana op een geldig ander woord dan het ui tgezondene : -1 _ (!)n •

P = i. (!)n-l • ( 1 _ (!)n )
n,vala

Deze formule geldt voor overlap tot aan het aync-woord

2 =! n ~ 17

Bij overlap beginnend midden in een bifaae teken geldt

P .~ val =!. P alnT'"2", a n, v a

(5.a)

waarin n het aantal geatoorde volledige databit perioden ia •

We kunnen nu ook de kana bepalen op toevallig goede l!Iamenatelling

van het datawoord , dua overeenkomend met het uitgezonden datawoord

(5.10)
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Alle andere mogelijkheden leveren een foutmelding in het statusregister

van de ontvanger op , met een k~~s :

P f' t- 1
n,~ou

( p + P ;l
n,vals n,goeu (5.11)

Je kansen volgens formules 5.7 tim 5.11 zijn ~ekend voor enkele

waarden van n , en weergegeven in tabel 1 en fiv~ur 5.3

n

1

4

P
n vals
o
o
o

.094

.047

.055

.027

.023

p
- n O'oed

1

4"
1 1
"2".4"

.016

.008

.004

.C02

P
n :out
~
3
4"

1 3
Z·4"

.875

.938

.938

.369

0369

tabel 1 foutk~~sen bij overlap

fig.5.3: Kana op vala bericht door overlap
over "n~' perioden ' '. ~.'
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5.5 Conclusie

Ondanks de lage bitfoutenkans Pe en de digitale poortschakeling is er

een eindige kans dat een datawoord , dat door de decoder geldig wordt

verklaard niet gelijk is aan het uitgezonden datawoord •

Daarom is het wenselijk , voordat verdere actie na ontvangst van een

geldig datawoord wordt ondernomen eerst enkele herhalingen van

goede ontvangst van het bericht af te wachten •

Stel dat "n" goede ontvangsten van een bericht nodig zijn , alvorens

het bericht geaccepteerd wordt • Een vals alarm kan dan slechts optreden

indien er "n" identieke valse berichten optreden • Stel de kans op

een (wi11ekeurig) vala bericht P 1 ,dan is de kans op n opeenvolgendeva s
gelijke valse berichten : pP 1 •va s
Gezien de lage waarde van de kans op een vals bericht berekend in

formules (5.1) en (5.7) zal voor n een aantal van 2 of 3 voldoen •

Analoog als in par.2.4 kunnen we een wachttijd Td definieren waarbinnen

8ntTaft~t van het bericht voor moet komen • Binnen Td komen een aanyal

pogingen L voor volgens (2.16) • Voor aanvaarding van het bericht

dienen binnen de periode Td minstens n goede ontvangsten voor te komen •

Gegeven L pogingen , kan de aanvaarding van een bericht misgaan indien

er slechts (n-1) , (n-2) tot 0 berichten goed ontvangen worden •

De kana op daze gebeurtenissen is

n-l
P(L,n) = 2:

1=0

In (5.12) stelt (~) het aantal mogelijke combinaties van i succeavolle
~

transmissies ui t L pogingen voor • PSis de stoorkans voor het bericht

vOlgans (2.12)

De kana op succeavolle ontvangst van minstens n berichten gegeven L

pogingen noemen we de betrouwbaarheid , en is gelijk aan :

P(L,n)

Voor n=l , dat wil zeggen minstens een goede ontvangst gegeven L

pogingen verkrijgen we PB(L,l) =1 - P~ hetgeen gelijk is aan (2.14)
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voorbeeld

In voorbeeld 1 , par.2.4 (pag.22) is de volgende verkeerssituatie

gegeven :

M1= 8 :AI = 1.1

M2=. 1000 ~ = 40~0

T = 0.04z

T =0.04z

De stoorkans voor berichten van type 1 bedraagt PS = 0.471

( formule 2.12 met 2.19 )

Stel dat voor aanvaarding van een bericht minstens 3 goede ontvangsten

noodzakelijk zijn (n = 3)

Hierdoor zal het aantal pogingen L= 12 , gegeven in voorbeeld 1 niet

genoeg zijn om een betrouwbaarheid van 99.99 %te realiseren

Bij een gelijkblijvende verkeerssituatie zal het santal pogingen L

nu moeten toenemen om een betrouwbaarheid PB(L,3) = 99.99 %te geven ,

door berekening met behulp van (5.13) voIgt :

Dit aantal pogingen L = 20betekent een gemiddeld langere wachttijd Td '

volgens (2.16) ;

T ... L - 1 =
d ~1

20 - 1
1.1

V'O
17 seconden

Er kunnen bijvoorbeeld ook minstens twee goede ontvangsten worden

afgewacht ( n = 2 )

Een betrouwbaarheid PB(L,2) = 99.99 % wordt nu bereikt met L=16

pogingen :

met een gemiddelde wachttijd volgens (2.16)

16 - 1 enTd = - 14 seconden •
1.1



- 71 -

De tijd Td is de gemiddelde wachttijd die verstrijkt totdat minstens

twee , resp. drie berichten van een zender goed ontvangen zijn •

Gedurende deze tijd kunnen door de ontvanger ook berichten van de

overige 7 alarmzenders afgeleverd worden, uitgaande van de verkeers

situatie gegeven in voorbeeld l,pag. 22

Randapparatuur die op de ontvanger is aangesloten ( regeldrukker of

mini - computer) moet dus bijv. in geval van drie herhalingen (n=3)

in staat zijn om overzicht te houden over minstens drie berichten

per zender , voor in totaal 8 verschillende zenders •

Een voor het eerst ontvangen alarmbericht zou als waarschuwing kunnen

dienen • De gemiddelde wachttijd tot ontvangst van minstens een

alarmbericht van een bepaalde zender is te bepalen volgens par. 2.4
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6. Slot en aanbevelingen

Met het prototype beschreven in dit verslag is het mogelijk verschillende

berichten vanuit een C.A.I.-aansluitdoos te verzenden naar een centrale

ontvangpost • Er zijn twee melders gebouwd , en de installatie is

uitgeprobeerd in een bestaand C.A.I.-net , dat van omloopfilters

was voorzien •

Voor eventuele voortzetting van het onderzoek kan gedacht worden

aan de volgende punten :

(-1.) Een nauwkeurige beschrijving van de demping op het transmissie

pad , voor een bepaald C.A.I.-net • Het kan mogelijk zijn , de

abonnees in te delen in verschillende netvlakken , zodanig dat

de zenders in een netvlak allen ongeveer dezelfde transmissie

demping hebben • De berichten afkomstig van zenders ui t ean

netvlak komen dan ongeveer even sterk bij de ontvanger aan

(-2.) Nader onderzoek van de invloed van de toegepaste limiter op 

de signaalruis- en signaalstoorverhouding (zie bijlage bij

H.3 , pag.B2) • Hierdoor zou vastgesteld kunnen worden bij

welk signaalsterkteverschil tussen twee overlappende

berichten , aan bericht "wint" en goed ontvangen wordt

(-3.) Een formulering van een uitgebreider Aloha model:

A. Met de resultaten uit (-1.) en (-2.) kan aan zenders die zich

in netvlakken met relatief hoge transmissiedemping bevinden ,

een snellere herhaling van het bericht worden gegeven , om hun

ongelijke behandeling door de limiter t.o.v. sterkere zenders

te compenseren •

B. Uitbreiding van het model met maar typen zenders dan twee ,

bijvoorbeeld onderscheid in herhalingsfrequentie en duur van

het bericht,kan leiden tot uitbreiding van de mogelijke toe

passingen van het systeem • Bijvoorbeeld overdracht van

meetgegevens voor C.A.I.-bewaking of overdracht van data

afkomstig van een computer of andere informatiebron •
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Bijl~e bij hoofdstuk 3

Ie Inleiding
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Meting van de bitfoutenkans •

In deze meting wordt de relatie van de bitfoutenkans met de signaalruis 

verhouding van het ontvangen signaal bepaald , voor een transmissiesysteem

met FSK modulatie •

De meetopstelling is getekend in figuux B.l

De datagenerator levert een continue reeks bits af , die de FSK zender

moduleren • De datagenerator is opgebouwd rond een teruggekoppeld schuif 

register met 32 trappen • Hierdoor wordt bereikt dat de reeks bits een

pseudo-random karakter heeft , dat wil zeggen gedurende lange tijd een

willekeurige opeenvolging van 0 en 1 bits geeft • Na 232 - 1 klokperioden

begint de reeks weer opnieuw , dit komt overeen met ong. 20 dagen •

De datagenerator ontvangt een kloksignaal van 2400 Hz van een klokoscillator.

De bitduur is dus 1/2400 seconde • In werkelijkheid zal de informatie

in het te verzenden datawoord met een snelheid van 1200 tekens/sec.

verzonden worden , omdat bifase codering toegepast is (figuur B.2 ) •

Dit betekent dat in werkelijkheid slechts twee opeenvolgende bifase bits

gelijk kunnen zijn , terwijl de datagenerator wel meer opeenvolgende

gelijke bits kan afleveren , echter de kans hierop is klein.

We nemen nu aan dat er geen intersymboolinterferentie optreedt • Het

zal voor het optreden van bitfouten geen verschil maken of er meerdere

gelijke bits of onderling verschillende voorkomen •

Na de zender is een stappenverzwakker opgenomen , die de demping van

het signaal op het kanaal nabootst • De demping is zodanig ingesteld

dat het uitgangssignaal van de discriminator juist niet meer in amplitude

grater wordt indien de demping van hoge naar lage waarde wordt geregeld

( met stappen van 1 dB ) • De limiter in de discriminator gaat dan

juist in begrenzing • De waarde van de demping waarbij begrenzing

op~reedt , is 80 dB • Deze demping blijft gedurende de gehele meting

gehandhaafd , de ontvanger ontvangt een constant signaalvermogen •
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fig.B.2 bifase code

Aan het signaal van de zender kan ruis worden toegevoegd , afkomstig

van een ruisbron • Het ruisvermogen kan gevarieerd worden met behulp

van een verzwakker • Het signaalruisvermogen bij de ontvanger wordt

gemeten aan de ui tgang van de FM discriminator, veer het punt waar

de comparator is aangesloten •

De limiter in de discriminator heeft invloed op de signaalruisverhouding

op dit punt.

De limiter bestaat in principe uit een versterker die het ingangssignaal

tot in begrenzing versterkt • Indien het signaal ruis bevat , zal de

amplitude van de ruisspanning ook worden begrensd in de limiter.

Daardoor neemt de bijdrage van de ruis aan de signaalruisverhouding

gemeten achter de discriminator ((S/N)uit) af, in een mate die

afhankelijk is van de signaalruisverhouding aan de ingang van de

limi ter ( (SiN). )
~n

Zie de schets in figuur B.3 , waarin we het ingangssignaal van de

limiter opgebouwd denken uit een ruisvrije signaalcomponent set) en

een ruissignaal net) •

De ruisspanning net) varieert in amplitude en fase ten opzichte van

het signaal set)
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dael van signaal dat begrensd wordt

Set)

(.2), :klein
N ~n

fig.B.3: schets van amplitudebegrenzing
door de limiter.

Vervangen we in de fig.B.3 het signaal net) door een signaal s2(t)

dat afkomstig is van een zender die tegelijkertijd een bericht uitzendt ,

dat zwakker is ten opzichte van aCt) , dan·zien we dat de limiter het

signaal s2(t) nog zwakker maakt ten opzichte van set)

Het signaal set) zou in deze situatie (overlap van berichten ) toch

goed ontvangen kunnen worden , zodat het betreffende bericht niet

verloren gaat •

Het Aloha model beschreven in hoofdstuk 2 gaat uit van verloren berichten

in geval van overlap •. Bij toepasaing van een limiter in

de discriminator is dit model te pessimistisch : er kan een bericht

( het sterkste ) ontvangen worden

In [9] zijn berekeningen uitgevoerd waarmee het mogelijk is een grafiek

te schetsen van (SiN) .t als functie van (SiN). . De signaalruis -m ~n

verhouding (SiN). is een maat voor de signaalruisverhouding op het
~n

kanaal • De grafiek is gegeven in figuur B.4

In deze grafiek is zichtbaar dat de invloed van de limiter gering (1 dB )

is bij hoge (SiN). en grote verbetering geeft (6 dB ) voor lage
~n

(SiN). ,dus een relatief sterke ruiacomponent •
~n
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In de berekeningen in [9] word t ui tgegaan van een ideale limi ter

karakteristiek • Het uitgangssignaal v(t) van de limiter wordt bepaald

uit :

zodat

v( t) =

v( t) =

s(t)

Is( t)!

+1

-1

als s(t) '7 0

als s(t) < 0

( B.l )

( B.2 )

De:overdrachtskarakteristiek van deze "hard-limiter" is geschetst in

figuur B.5 t vl~

+1 .....-----

---~-1

overdrachtskarakteristiek
van een "hard-limiter"

Meting van het aantal bitfouten •

Voor het vaststellen van een bitfout wordt de modulerende en de ontvangen

datareeks met elkaar vergeleken in een exclusive-or poort •

Deze poort geeft een logisch hoog uitgangssignaal indien de signalen op

de twee ingangen van elkaar verschillen •

De synchronisatie aan ontvangzijde met-de gezonden datareeks komt tot

stand door gebruik te maken van het kloksignaal van de datagenerator •

Er wordt een bitfout geconstateerd indien op een overgang van het klok

signaal het uitgangssignaal van de ex-or logisch hoog is •

Het aantal bitfo~ten wordt bijgehouden door een teller. De stand van

deze teller wordt afgelezen na 105 klokpulsen • Door deze aflezing

herhaald uit te voeren en de meetwaarden te middelen kan een waarde

voor de bitfoutenkans bepaald worden , geldi~ bij de optredende

signaalruisverhouding •

Door meer of minder ruis aan het FSK signaal toe te voegen kan de

relatie van de bitfoutenkans tot de signaalruisverhouding bepaald

worden
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Zoals reeds eerder vermeld volgt uit de theorie voor de bitfoutenkans

van een FSK signaal met toegevoegde witte ruis en perfecte synchronisatie

aan ontvangzijde :

( 3.12,B3 ))( -~expp
e

2 NO

Hierin is ~ de ontvangen signaalenergie per bit (Watt/Hz) en NO de

enkelzijdige ruisvermogensdichtheid (Watt/Hz), gemeten voor de

comparator. Het gemeten signaalvermogen S is gelijk aan de bitenergie

Eb maal het aantal bits per tijdseenheid dat gezonden wordt : R

( R= 2400 bits/sec. )

Het gemeten ruisvermogen N in een band B is gelijk aan de vermogens -

dichtheid NO maal de bandbreedte in Hz De bandbreedte B nemen we

gelijk aan de -3 dB bandbreedte van het middenfrequent kristalfilter ,

die 12 kHz bedraagt [10]

Nu kunnen weschrijven

2 _ !- . li
N - Nt' Bo

We wensen de metingen te toetsen aan formule (B3) • Daarom vormen

we een uitdrukking in dB

s(-) +
N dB

1 dB

2. Meetresultaten

De meetpunten z~Jn weergegeven in figuur B.~ , tesamen met de

theoretische kromme volgens formule (B.3) • Bij alle metingen

is het ontvangen vermogen constant gehouden , en gelijk aan

S = - 4,1 dBm

De demping was ingesteld op 80 dB

Het zendvermogen van de FSK zender was 10 dBm (111 d'V ) in 50 Ohm

De vermogens werden gemeten met een RMS voltmeter type liP 3400 A
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op het meetpunt veer de comparator meten we (s/N)uit (zie fig.Bl)

Met behulp van grafiek B.4 kunnen we de waarde van (siN). bepalen,J.n
en dan met formule (B.5) de waarde van (~/NO) berekenen •

Deze waarden zijn als '.':gecorrigeerde" punten geschetst in figuur B.6

De gecorrigeerde punten verlopen niet volgens de theoretische krornme •

Te verwachten is een verloop rechts van de theoretische krornme : bij

een bepaalde (Eb/NO) is dan de bitfoutenkans kleiner dan in theorie

haalbaar •

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken van meetfouten aan te geven

(-1.) De gebruikte methode waarbij S en Nieder apart gem~ten worden,

om dan door berekening van (siN) de signaalruisverhouding vast

te stellen is niet juist wegens de niet-lineaire invloed van de

limi ter • De werkelijke (SiN) zal vooral afwijken van de gemeten.
(SiN) voor lage signaalruisverhouding ( hoge bitfoutenkans ) •

(-2.) De gehele grafiek van meetpunten zal naar rechts verschuiven

indien de werkelijke ruisbandbreedte groter is dan de gebruikte

-3 dB bandbreedte • ( factor -10 log (~) in B.5 groter dan 7 dB )

(-3.) De correcties op de meetpunten zJ.Jn uitgevoerd met behulp van

grafiek B., , die geldt voor een "hard-limiter" met een overdrachts

karakteristiek volgens fig.B.5 Het is mogelijk dat de toegepaste

limiter een andere overdrachtakarakteristiek heeft , en grafiek B.5

niet toepasbaar is
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3. Meting in CAl net

In het CAl net voor demonstratie doeleinden van A.S.C. te Valkenswaard , werd

de . demping van het FSK signaal en het ruisvermogen aan de ontvanger

gemeten , teneinde een indrQ~ te verkrijgen var. de ~waliteit van de

verbinding in een praktijksituatie •

Het net is representatief voor een bestaand CAI net er zijn in de tran~~issie-

weg twee versterkers met omloopfilters opgenomen.

Omdat het uitgangssignaal van de zender direct op de ~~sluitdoos wordt

aangesloten , heeft de wijze waarop de abonnees in het net geschakeld zijn

invloed op de demping •

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het zogenaamd aftaknet , het

rijgnet en het mini-ster systeem • Deze schakelingen zijn schematisch

weergegev.en in fi5~ur B.4 • De meetwaarden van de demping zijn gegeven in tabel 1 •

gemeten vanaf de aansluitdoos tot aan het punt waar de ontvanger aangesloten

word t •

Mlni-sternet Aftaknet Rijgnet'

-<J) <f>---...
I I

-------<t> ¢----
I I

--¢ ¢----
I

-¢ <tr---
Of I , Of Wijkaftaknet

-------<t> ¢----.
I I .aanalui tdooa

-¢ qr--.
I j}

-------<t> <1>--- --<j>- verdeelelernent
I I

--¢ (j}--... --e-- -{»- versterkeri---j

r· ._._.-

fig. B.? structuur van wijknet

schakeling

aftaknet

rijgnet

mini-ster

demping van het FSK signaal (dB)

63,5
57,0
50,9

tabel 1 demping zender - ontvanger
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Het ruisvermogen aan ontvangzijde is op dezelfde wijze gemeten als

beschreven in par.2 , namelijk achter de discriminator en v60r de

comparator. Het ruisvermogen was gelijk aan :

N - -17,8 dBm

Het zendvermogen was enigszins grater wegens de 75 Ohm ingangsimpedantie

van de aanslui tdoos • Het zendvermogen was 10,2 dBm in 15 Ohm (119 d.PpV) •

4. Conclusie

Hat ruisvermogen dat optrad bij aansluit±ng van de ontvanger op een

bestaand C.A.I.-net werd op dezelfde wijze gemeten als bij de meting

van de bitfoutenkans •

Daarom kan door vergelijk±ng van dit ruisvermogen met grafiek B.6 ,

gesteld worden dat in di t C.A.I.-net een kans op bi tfouten door ruis

op kan treden die kleiner is dan 10-5 •

Ten opzichte van de meting van de bitfoutenkans is in deze situatie

het zendvermogen grater en de transmissiedemping 20 dB minde_r •

Voor dit net zou het zendvermogen met 10 dB verlaagd kunnen worden.
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