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SUMMARY

Reliable transfer ofmedical signals using spread spectrum telemetry

There are many reasons for using wireless telemetry for medical applications, in particular for
the transfer of medical parameters from the patient to the monitoring equipment, such as ECG
and blood pressure. Firstly, a perfect galvanic separation between patient and monitoring
equipment is realised because of this. Furthermore, the absence of impedimental wires between
patient and monitoring equipment causes the surgeon's freedom of movement to increase. For
cardiac patients it is necessary to continuously monitor their medical parameters. In most cases
the patient is allowed to move freely but this is only possible when the parameters are
transferred by wireless telemetry. These are some important reasons why it is useful to
investigate the possibility ofusing wireless telemetry in medical applications.

Several techniques are available for medical telemetry, such as infrared transmission, uItra
sound transmission and transmission with conventional high frequency transmitters. Nowadays,
especially the last method is used in many medical telemetry applications. For most of the
medical telemetry applications this technique meets the requirements of medical telemetry, but
this is not always the case. Spread spectrum telemetry, on the other hand, is a technique which
in full answers the current requirements for medical telemetry. The most important advantages
of spread spectrum telemetry compared to conventional high frequency telemetry are:

1. Low-density power spectra. Because of this the probability that a spread spectrum
transmitter interferes with electronic (medical) equipment is almost negligible.

2. Interference rejection. Because of this it is almost impossible that the interference caused
by electronic (medical) equipment, such as diathermia equipment, would disturb the
telemetry transfer. Therefore a reliable transfer is possible in an environment with much
interference.

3. Information screening. The information to be transferred is automatically screened and is
difficult to unscreen for unauthorized receivers.

4. Code division multiplexing is possible for multiple access. Because of this it is possible to
use more than one spread spectrum telemetry transmitter in the same frequency range so
that it is possible to use a transmitter for every single medical signal.

5. Antimultipath. This is important because medical telemetry is always indoors.

Two basic spread spectrum techniques are available. These are direct sequence and frequency
hopping techniques. In direct sequence systems, a fast pseudorandom generated sequence
causes phase transitions in the carrier containing information. In frequency hopping systems,
the carrier is shifted in frequency in a pseudorandom way. When used in medical telemetry the
direct sequence system has some benefits. With this technique it is possible to develop a
reliable telemetry system for medical applications that can be used for almost every medical
signal in almost every medical room. Therefore further development of a direct sequence
system for medical telemetry is ofgreat importance!
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SAMENVAlTlNG

Betrouwbare overdracht van medische signalen m.b.v. spread spectrum telemetrie

Er zijn vele redenen om draadloze telemetrie voor medische toepassingen te gebruiken, vooral
voor het overbrengen van medische parameters van de patiënt naar de registratieapparatuur,
zoals ECG's en bloeddruk. Op de eerste plaats wordt hierdoor een perfecte galvanische schei
ding tussen de patiënt en de registratieapparatuur verkregen. Ook heeft de chirurg een veel
grotere bewegingsvrijheid omdat er geen belemmerende draden meer aanwezig zijn tussen de
patiënt en de registratieapparatuur. De parameters van een hartpatiënt moeten permanent be
waakt worden. Meestal is het de patiënt wel toegestaan om zich vrij te verplaatsen; dit is alleen
maar mogelijk wanneer de parameters via draadloze weg worden overgebracht. Dit zijn enkele
belangrijke redenen waarom het nuttig is geweest om de mogelijkheden van draadloze teleme
trie voor medische toepassingen te onderzoeken.

Er zijn enkele bekende technieken aanwezig voor medische telemetrie, zoals infrarood trans
missie, ultrageluid transmissie en transmissie met conventionele hoogfrequent zenders. Vooral
de laatst genoemde techniek wordt heden ten dagen gebruikt voor vele medische telemetrie
toepassingen. Voor de meeste toepassingen voldoet deze techniek. Dit is echter niet altijd het
geval. Spread spectrum telemetrie daarentegen is een techniek die volledig beantwoordt aan de
huidige eisen voor medische telemetrie. De belangrijkste voordelen van spread spectrum tele
metrie t.o.v. conventionele hoogfrequent technieken zijn:

1. Lage dichtheid vermogensspectra. Hierdoor is de kans zeer klein dat een spread spectrum
zender storing veroorzaakt op elektronische (medische) apparatuur.

2. Storingsonderdrukkende eigenschappen. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk dat elektroni
sche (medische) apparatuur, zoals diathermie apparatuur, storing veroorzaakt tijdens de ge
gevensoverdracht; hierdoor is een betrouwbare gegevens overdracht mogelijk in een omge
ving met veel storingsbronnen.

3. Informatieversluiering. De over te brengen informatie wordt vanzelf versluierd; Voor een
ongewenste ontvanger is het moeilijk om deze informatie te ontsluieren.

4. Code division multiplexing is mogelijk voor multiple access. Hierdoor is het mogelijk om
meerdere spread spectrum zenders op dezelfde frequentieband te laten uitzenden, zodat het
mogelijk is om voor elk over te brengen medisch signaal een aparte zender te gebruiken.

5. Ongevoelig voor reflecties. Dit is van belang omdat medische telemetrie meestal binnenshuis
plaats vindt.

Twee basis spread spectrum technieken worden vaak gebruikt, nl. direct sequence en frequen
tie hopping technieken. In een direct sequence systeem wordt d.m.v. een snelle pseudorandom
code faseverschuivingen veroorzaakt in de draaggolf die de informatie bevat. In een frequentie
hopping systeem, wordt de draaggolf in een pseudorandom manier in frequentie verschoven.
Het direct sequence systeem heeft enige voordelen bij gebruik van medische telemetrie. Met
deze techniek is het mogelijk om een betrouwbaar telemetrie systeem voor medische toepas
singen te ontwikkelen die voor vrijwel elk medisch signaal gebruikt kan worden in vrijwel alle
medische ruimtes. Verdere ontwikkeling van een direct sequence systeem voor medische tele
metrie is daarom van belang!
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Bitfoutenkans: Geeft aan hoeveel bits er gemiddeld fout worden ontvangen (een bitfoutenkans
van 10-5 geeft aan dat gemiddeld 1 bit per 100000 uitgezonden bits fout wordt ontvangen).

BPSK: Binary Phase Shift Keying; een digitale modulatietechniek waarmee bits worden uitge
zonden. Een bit met de waarde 1wordt gepresenteerd door een faseverschuiving van 0 graden
en een bit met de waarde 0 wordt gerepresenteerd door een faseverschuiving van 180 graden.

DS systeem: Direct Sequence systeem.

HDTP: Hoofd Directie Telecommunicatie en Post; de officiële Nederlandse instantie die toe
stemming moet verlenen voor het gebruik van zenders.

FH systeem: Frequency Hopping systeem.

/SM band: Industrial, Scientific and Medical band; hoewel er meerdere frequentiebanden voor
dit doel gebruikt worden, geldt in dit verslag dat het de frequentieband tussen 2,4 en 2,5 Ghz
betreft.

ML codes: Maximal Length codes; een veelgebruikte subklasse van PN codes.

Multipath: Een uitgezonden hoogfrequent golf kan de ontvanger via meerdere paden bereiken,
bv. door reflecties tegen muren; dit wordt het multipath effect genoemd.

PACU: Post Anaesthesia Care Unit; een algemene naam voor de afdeling waar een patiënt na
een zware operatie wordt gebracht. Die kan per operatie verschillend zijn.

Piekvermogen: Het maximale vermogen dat wordt uitgezonden; het piekvermogen is niet ge
lijk aan het totaal uitgezonden vermogen. Het totaal uitgezonden vermogen is altijd groter dan
het piekvermogen.

PN code: Pseudonoise code; een periodieke bitrij met speciale eigenschappen.

Processing Gain: Een belangrijke parameter bij een spread spectrum systeem; het geeft de
mate van storingsonderdrukking weer (hoe groter de processing gain, des te groter is de sto
ringsonderdrukkende eigenschap).

PSD: Power Spectraal Density of vermogensdichtheid; een functie die de vermogensdichtheid
per frequentie geeft (eenheid W/Hz).

Telemetrie: Het overbrengen van meetgegevens naar registratieapparatur op afstand; hoewel
dit in het algemeen niet draadloos hoeft te gebeuren, wordt in dit verslag met telemetrie altijd
draadloze telemetrie bedoeld.
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1. INLEIDING

In een medische omgeving is er behoefte aan draadloze telemetrie om de patiëntengegevens
van het menselijk lichaam naar de registratieapparatuur te leiden1 • De veiligheid van de patiënt
is erbij gebaat, chirurgen hebben meer bewegingsvrijheid, sommige metingen kunnen anders
vrijwel niet worden uitgevoerd en de patiënt heeft meer bewegingsvrijheid. Kortom er zijn le
gio redenen om draadloze telemetrie te gaan gebruiken. Toch gebeurt het slechts sporadisch
dat draadloze telernetrie werkelijk wordt ingezet. Dit komt met name omdat een betrouwbare
overdracht van patiëntengegevens van cruciaal belang is. Het leven van een patiënt kan er let
terlijk vanaf hangen. De kans op verminking van patiëntengegevens via draadloze telemetrie is
zeer groot als er niet voldoende maatregelen worden genomen. De zender kan buiten het be
reik van de ontvanger komen, medische of andere apparatuur storen de verbinding zodanig dat
verminking optreedt, de batterijen van de zender kunnen leeg raken (het zal duidelijk zijn dat
een zender met batterijen gevoed dient te worden, anders is er alsnog een (voedings)kabel no
dig), de frequentie van zender en ontvanger komen niet overeen of twee telemetriezenders in
elkaars nabijheid storen elkaar. Kortom het inzetten van draadloze telernetrie is zeker niet trivi
aal en vereist speciale technieken als de betrouwbaarheid van de overdracht niet in het geding
mag komen. Een van die speciale technieken is het gebruik van spread spectrum telernetrie. Na
deze inleiding, waar ook andere draadloze telemetrie technieken worden besproken, zal de rest
van het verslag ingaan op de technische en medische kant van spread spectrum telemetrie.
Hierbij worden vooral resultaten besproken die via literatuurstudie verkregen zijn.

1.1. Voor- en nadelen draadloze telemetrie

Zoals al kort aangeduid, zijn er veel voordelen bij het gebruik van draadloze telemetrie in een
medische omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan:

1. Perfecte galvanische scheiding tussen de patiënt en de registratieapparatuur.
2. De chirurg heeft meer bewegingsvrijheid bij een operatie omdat belemmerende draden ont

breken ofverminderd zijn.
3. De patiënt heeft meer bewegingsvrijheid bij bv. hartbewaking; hoewel de patiënt in dat ge

val continu bewaakt moet worden, is het de patiënt meestal toegestaan om zich vrij te ver
plaatsen. Dat is echter alleen mogelijk als de hartbewaking draadloos geschiedt.

4. Soms is het noodzakelijk om een ECG te maken als de patiënt een inspanning verricht (bv.
fietsen op een hometrainer). Deze meting is veel eenvoudiger wanneer er geen draden van
de patiënt naar de registratieapparatuur lopen.

5. Een EEG meting kan verstoord worden door het psychisch effect dat een bundel bevestigde
draden op de patiënt kan hebben. De patiënt voelt zich hierdoor niet prettig waardoor de
meting verstoord wordt [Kimmich, 1982]. Gebruik van draadloze telemetrie kan dit effect
verminderen of te niet doen.

6. Na een zware operatie wordt de patiënt overgebracht naar een Post Anaesthesia Care Unit
(pACV). De sensoren om de belangrijkste patiëntengegevens te registreren worden dan van
de registratieapparatuur in de operatiekamer losgekoppeld. De belangrijkste sensoren wor
den vervolgens verbonden met een mobiel registratieapparaat. Aangekomen op de PACU
worden de sensoren vervolgens weer aangekoppeld aan de daar aanwezige registratieappa-

1 Met patiëntgegevens wordt in dit verband de lichamelijke parameters van de patiënt bedoeld, zoals bloeddruk
en temperatuur, en niet zijn persoonlijke gegevens zoals zijn adres.
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ratuur. Bij gebruik van draadloze telernetrie is zijn deze handelingen niet meer nodig; Een
mobiel registratieapparaat zal onmiddellijk gaan registreren in de nabijheid van de teleme
triezender. Aangekomen op de PACU zal de daar aanwezige registratieapparatuur wederom
onmiddellijk met registeren beginnen.

7. Wanneer noodzakelijk is het zeer eenvoudig om een extra display met geregistreerde gege
vens toe te voegen in een ruimte~ dit is slechts een kwestie van een extra ontvanger met bij
behorende registratieapparatuur plaatsen.

8. Een patiënt moet soms geregeld zijn temperatuur opnemen. Bij gebruik van draadloze tele
metrie kan een verpleger dit eenvoudig doen door met een ontvanger in de omgeving van de
patiënt te gaan staan. Dit geldt ook voor eventuele andere parameters die in tussenpozen
van een patiënt verkregen moeten worden.

9. Ook is het mogelijk om eenvoudig de persoonlijke gegevens van een patiënt mee te sturen,
zodat bv. op een monitor de naam van de patiënt komt te staan. Dit wordt bij draadloze te
lemetrie van belang omdat het anders mogelijk is dat de monitor gegevens van een andere
patiënt weergeeft als de ontvanger verkeerd is ingesteld. Ook is het zo mogelijk om snel een
totaaloverzicht te krijgen van de toestand van alle patiënten. Dit is nu slechts een kwestie
van het aflopen van alle patiënten met een draagbare ontvanger met daaraan gekoppeld een
portable computer. Alle patiëntengegevens kunnen zo eenvoudig worden opgeslagen, sa
men met de naam van de patiënt. Hier gaat wel het probleem van privacy meespelen. Tech
nisch zijn er weinig problemen, maar wettelijk geeft het wellicht wel problemen (gelet op de
wet van de privacy). De persoonlijke gegevens van de patiënt kunnen bv. op een magneet
kaart worden opgeslagen, die eenmalig wordt gemaakt als de patiënt voor de eerste keer
wordt opgenomen.

Overigens moet worden opgemerkt dat draadloze telernetrie toegepast voor de punten 3,4 en 5
al wordt gebruikt in Nederlandse ziekenhuizen.

Tegenover deze voordelen staan slechts enkele nadelen. Deze hebben echter tot op heden vaak
wel een overheersende rol. Het belangrijkste nadeel is dat de betrouwbaarheid van de over
dracht met draadloze telemetrie in alle gevallen kleiner is dan de overdracht m.b.V. draden. Zo
kunnen storingen veroorzaakt door medische apparatuur (zoals diathermie apparatuur) de
verbinding verminken. Ook de bediening wordt complexer, omdat de zender en ontvanger op
dezelfde frequentie afgestemd moeten zijn.
Verder moet de zender, samen met de sensoren, batterijen en antenne, klein zijn. Liefst zo klein
dat het geheel op het menselijk lichaam bevestigd kan worden zonder dat de patiënt er last van
heeft. Deze miniaturisering is wellicht niet onmogelijk in de huidige stand der techniek maar
vergt minstens veel van de techniek. Met name de batterijen, die zowel klein moeten zijn als
voldoende vermogen kunnen leveren om een acceptabele tijd mee te gaan, leveren nog steeds
een probleem op.
Ook moet er een beleid worden ontwikkeld om er voor te zorgen dat zenders elkaar niet gaan
storen. In principe kunnen twee zenders niet op dezelfde frequentie zenden, hoewel dat bij
spread spectrum zenders in beperkte mate wel mogelijk is, zodat er zeer duidelijke afspraken
gemaakt moeten worden wanneer welke zender waar wordt gebruikt.
Standaardisering van de gebruikte frequenties in de verschillende landen is vooral een politiek
probleem. De nationale PTT van elk land zal een of meerdere frequentiebanden moeten aan
wijzen voor gebruik van medische telernetrie. Omdat de frequentietoewijzing voor de verschil
lende diensten in elk land anders georganiseerd is, is de kans klein dat er internationaal een
standaard frequentieband wordt vrijgegeven voor medische telernetrie. Op dit moment is in
ieder geval in Nederland formele toestemming nodig van de HDTP voor het gebruik van medi-
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sche telemetrie in de ISM band. Medio 1995 zal de Nederlandse wetgeving echter zodanig zijn
aangepast dat laagvermogens toepassingen in de ISM band, de frequentieband tussen 2400 en
2500 MHz, toegestaan zijn zonder formele toestemming van de HDTP mits de zender een zgn.
eenmalige typegoedkeuring heeft gekregen. Indien de telemetriezender echter een zeer laag
vermogen heeft (maximaal 10 mW in de ISM band) dan is nu al typegoedkeuring mogelijk. In
paragraaf 4.4 wordt verder ingegaan op deze belangrijke kwestie.
Als laatste kan ook het kostenaspect genoemd worden. In veel gevallen zal draadloze teleme
trie extra kosten met zich meebrengen. Een 'draad' zal immers altijd goedkoper zijn dan een
zend/ontvangstcombinatie die de 'draad' vervangt. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt
dat de galvanische scheiding bij de registratieapparatuur niet meer ofin mindere mate aanwezig
hoeft te zijn, omdat de patiënt niet meer direct verbonden is met de registratieapparatuur. Dit
brengt weer een kostenbesparing met zich mee.

1.2. Bestaande telemetrie technieken

Op dit moment wordt er al gebruik gemaakt van draadloze telemetrie in de medische omge
ving. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt. Deze technieken worden hieronder
besproken, samen met hun voor- en nadelen. Het zal blijken dat geen enkele techniek univer
seel inzetbaar is, hoewel vooral de techniek gebaseerd op conventionele hoogfrequenttechniek
hun brede toepasbaarheid in de praktijk hebben aangetoond.

1.2.1. Infrarood licht
Een gebruikte techniek is het toepassing van zenders en ontvangers die werken met infrarood
licht. Het gebruik van infrarood licht voor draadloze telemetrie biedt enige voordelen. Zo is de
uitgezonden frequentie zo hoog (ongeveer 315 THz) dat geen enkel elektronisch (medisch)
apparaat een stoorspectrum veroorzaakt dat in dit frequentiegebied ligt. Verstoring van de
overdracht door gebruik van medische apparatuur is dan ook uitgesloten. Het bereik kan vol
doende groot zijn voor de beoogde toepassing. Experimenten hebben aangetoond [Kimmich,
1982] dat een signaaVruis verhouding van 25 dB mogelijk is bij een afstand van 8 meter (de
signaaVruis verhouding op 0,25 meter was 75 dB). In het artikel [Kimmich, 1982] wordt ge
steld dat draadloze telemetrie m.b.v. infrarood licht mogelijk is voor ruimtes tot ongeveer 40
m2

, voldoende voor een huidige operatiekamer. Voor gebruik in een intensive care ruimte is
het bereik waarschijnlijk te klein.
Infrarood telemetrie biedt nog meer nadelen, waardoor deze niet universeel inzetbaar is voor
draadloze telemetrie. Het benodigde vermogen is groot (een stroom van 200 mA bij een span
ning van 2 V is noodzakelijk om een voldoende sterk signaal uit te zenden), de zender en ont
vanger moeten enigszins op elkaar gericht zijn, een obstakel tussen het pad van zender en ont
vanger kan de verbinding storen, m.n. als het obstakel minder dan 5 cm van de zender verwij
derd is (zoals de hand van een chirurg), de ontvanger is gevoelig voor direct inschijnend sterk
licht (zoals de operatielampen) en de draadloze telemetrie is beperkt tot één ruimte omdat in
frarood licht niet door muren en andere grote obstakels kan schijnen.
Hoewel er een tijd is geweest waarbij er veel over infrarood telemetrie werd geschreven (rond
1980-1985), is uit de literatuur nog nooit gebleken dat draadloze telemetrie m.b.v. infrarood
licht in een praktijksituatie is beproefd; alle experimenten zijn nooit verder dan de laboratori
umfase gekomen. Het gebruik van infrarood telemetrie heeft kennelijk teveel nadelen om een
serieuze kandidaat te zijn voor betrouwbare draadloze telemetrie.
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1.2.2. Ultrageluid
In sommige situaties wordt ultrageluid gebruikt voor draadloze telernetrie. Vooral bij het vol
gen van de route die zeedieren afleggen wordt ultrageluid gebruikt. Een andere techniek levert
hier al snel problemen op door het zeewater. Het nadeel van de lage transportsnelheid en de
grote gevoeligheid voor reflecties spelen hierbij geen rol. In de literatuur wordt deze methode
soms ook kort aangestipt als kandidaat voor draadloze telemetrie. Een nadere uitwerking
wordt echter nooit gegeven.

1.2.3. Conventionele hoogfrequenttechnieken
De draadloze telernetrie systemen die op dit moment geregeld gebruikt worden in een medi
sche omgeving, zijn vrijwel altijd gebaseerd op conventionele hoogfrequent technieken.
Meestal werken deze systemen op een frequentie van ongeveer 100 MHz. In de literatuur zijn
vele praktisch gerealiseerde systemen beschreven, zowel voor specifieke toepassingen (zoals
EEG metingen) als algemene toepassingen om de belangrijkste parameters bij een operatie
over te sturen. Hoewel de conclusie van alle artikelen is dat het systeem uitstekend werkt,
wordt er met geen woord gerept over de storingsgevoeligheid. Omdat de meeste systemen met
een frequentie van ongeveer 100 MHz werken en omdat het stoorspectrum van diathermie
apparatuur gemeten is (zie hoofdstuk 5), is het waarschijnlijk dat deze systemen niet meer
functioneren als diathermie apparatuur wordt gebruikt, omdat deze nog een zeer sterk stoor
spectrum veroorzaken op 100 MHz (het spectrum wordt pas verwaarloosbaar klein voorbij 1
GHz). Temeer daar alle bandbreedte wordt gebruikt om data over te zenden en gèen band
breedte wordt opgeofferd om enige storingsonderdrukking te bewerkstelligen. Uit het gemeten
stoorspectrum blijken op een frequentie van 100 MHz ook andere stoorbronnen aanwezig te
zijn, hoewel minder sterk dan de diathermie apparatuur storing.
Een ander nadeel blijkt de resolutie van deze systemen te zijn. Meestal kunnen slechts medi
sche signalen tot ongeveer 50 Hz worden verwerkt (soms wordt een bandbreedte van 100 Hz
bereikt) die worden gedigitaliseerd met 8 bits per samplewaarde. Hoewel dit voor de meeste
medische signalen toereikend is, zijn er voldoende interessante medische signalen waarvoor dit
niet toereikend is (zie hoofdstuk 4). Opgemerkt moet worden dat dit niet zonder meer gelegen
is in de keuze van conventionele hoogfrequenttechnieken. Meer is het een gevolg van de geko
zen frequentie van 100 MHz. Op zulke lage frequenties kan de bandbreedte niet groot zijn.
Omdat er voor een zinvolle toepassing ook nog meerdere kanalen parallel overgezonden moe
ten worden, resulteert dit in een lage resolutie per kanaal. Uitwijken naar een hogere frequentie
zou een betere resolutie tot gevolg kunnen hebben omdat dan een grotere bandbreedte gebruik
kan worden.
Ook het gebruik van meerdere kanalen, om meerdere zenders in elkaars nabijheid te kunnen
gebruiken, stuit op moeilijkheden die afkomstig zijn door de gekozen frequentie van 100 MHz.
Bij gebruik van voldoende hoge frequenties, waardoor er voldoende bandbreedte beschikbaar
komt, kunnen er voldoende kanalen gealloceerd worden.
De reden dat in de gerealiseerde ontwerpen uit is gegaan van een frequentie van 100 MHz is
vooral gegeven door de eenvoud. In dit geval kunnen standaard verkrijgbare consumenten
ontvangers gebruikt worden, soms met een eenvoudige modificatie, en ook het maken van een
zender op 100 MHz stuit op niet al te veel technische problemen.
Om een indruk te geven van een praktisch gerealiseerd systeem wordt een recent ontwikkeld
systeem beschreven dat in een Deens ziekenhuis wordt gebruikt [Drewes, 1993]. Het betreft
een zeven kanaais draadloos telernetrie systeem met de volgende specificaties:



Ingangsspanning:
Bandbreedte ingang:
Resolutie:
Aantal kanalen:
Centerfrequentie:
Bandbreedte:
Signaal/ruis verhouding:
Baudrate:
Stroomverbruik:
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2 ~V t/m 200 mV, in twee bereiken
0.1-80 Hz
8 bits
7, waarvan 2 EEG kanalen
115 MHz
75 kHz
48 dB
9600 bd (1200 bd per kanaal)
250 mA

Een blokschema van de zender is weergegeven in figuur 1.1.

Om de bitstroom die de zender uitzendt in de ontvanger te synchroniseren, worden er acht
kanalen uitgezonden. Op het achtste kanaal wordt een spanning van 5 volt geplaatst, zodat dit
in de AID converter in 11111111b waarde resulteert. Omdat de ingangssignalen nooit zover
worden uitgestuurd dat deze waarde kan ontstaan door een van de zeven ingangssignalen, kan
de ontvanger hierop synchroniseren (merk op dat dit de resolutie extra inperkt. Tenminste één
waarde, nl. l1111111b, kan niet als signaalwaarde optreden; in de praktijk zal een groter mar
ge dan één waarde genomen moeten worden). De twee EEG kanalen worden eerst door een 50
Hz notch filter geleid om de 50 Hz brom afkomstig van de netspanning te verwijderen. Hoewel
in het oorspronkelijk ontwerp een notchfilter is ingebouwd, geeft dit vervorming. Meestal
wordt het notchfilter daarom weggelaten.

J'-'>';;-<0~;:

·Parallell
.serieel

Figuur 1.1: een recent voorbeeld van een draadloze telemetrie zender voor medische signalen

Voor de geïnteresseerde lezer verwijs ik naar de artikelen [Barnea en Deutsch, 1986],
[Deutsch, 1979], [Drewes, 1993], [Fischer, 1967], [Mackay, 1968] en [Welkowitz en Deutsch,
1976] die nog enkele praktische systemen beschrijven.

Ondanks de beperkingen van een conventioneel hoogfrequent draadloos telemetriesysteem,
met name de beperking in nauwkeurigheid en de storingsgevoeligheid, kan het in vele toepas
singen gebruikt worden, en wordt het ook al in enige toepassingen gebruikt. Zo zijn er in het
Catharinaziekenhuis in Eindhoven achttien telemetriezenders met een vermogen van 20 mWen
één telemetriezender met een vermogen van 500 mWaanwezig. Al deze zenders werken rond
de 451 :MHz (elke zender heeft zijn eigen vaste frequentie).
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1.3. Spread spectrum telemetrie technieken

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van spread spectrum tele
metrie, wordt een overzicht gegeven van de eigenschappen van spread spectrum telemetrie. De
technische achtergrond van deze eigenschappen wordt nader verklaard in hoofdstuk 2. Uit
gaande van de eigenschappen van spread spectrum telemetrie, wordt een overzicht gegeven
van de voor- en nadelen van spread spectrum telemetrie t.o.v. conventionele hoogfrequent
telemetrie zoals beschreven in de voorgaande paragraaf.

1.3.1. Kenmerken van spread spectrum telemetrie
Een spread spectrum telemetrie systeem verschilt niet wezenlijk van een telemetriesysteem
zoals in paragraaf 1.2. is beschreven. Het kenmerkende verschil wordt gegeven door de uitge
zonden bandbreedte; deze is bij een spread spectrum signaal vele malen groter dan strikt nood
zakelijk zou zijn voor de data die uitgezonden wordt (dus de bandbreedte van het datasignaal)
en deze bandbreedte wordt op geen enkele manier bepaald door de uitgezonden data (dus als
er weinig of geen data wordt overgezonden dan nog blijft de uitgezonden bandbreedte gelijk).
Dit in tegenstelling tot conventionele hoogfrequent technieken; de uitgezonden bandbreedte
ligt in de grootte-orde van de bandbreedte van de uit te zenden data en als de uitgezonden
bandbreedte al groter wordt bij het verzenden van data, dan is de bandbreedtetoename afhan
kelijk van de data (zoals bij frequentie modulatie). De genoemde eigenschappen voor spread
spectrum telemetrie systemen geven deze systemen enige kenmerken die conventionele hoog
frequent telemetrie systemen moeten ontberen.

Hoewel het totaal uitgezonden vermogen van een spread spectrum telemetrie systeem gelijk is
aan het vermogen van een conventionele hoogfrequent telemetrie systeem om een gelijk bereik
te hebben in een storingvrije ruimte, is dit vermogen uitgespreid over een veel grotere band
breedte. Het piekvermogen, het maximale vermogen dat op de centerfrequentie wordt uitge
zonden, van een spread spectrum telemetrie systeem is dan ook veel lager dan het piekvermo
gen van een conventionele hoogfrequent telemetrie systeem.

De spreiding in bandbreedte bij een spread spectrum telemetrie systeem vindt plaats d.m.V. een
pseudo-noise code. Op de eerste plaats zorgt deze pseudo-noise code ervoor dat de te verzen
den data versleuteld wordt; de ontvanger kan het signaal alleen maar ontspreiden (een noodza
kelijke operatie in een spread spectrum ontvanger die de grote uitgezonden bandbreedte
transformeert naar de oorspronkelijke bandbreedte) als deze de pseudo-noise code weet. Een
ontvanger die niet geautoriseerd de data wil ontvangen, is daartoe niet in staat indien de pseu
do-noise code niet bekend is. Aangezien er zeer vele pseudo-noise codes gebruikt kunnen
worden, is het niet eenvoudig om de gebruikte pseudo-noise code te achterhalen (dit is een van
de belangrijkste redenen waarom spread spectrum technieken in eerste instantie zijn ontwik
keld voor militaire toepassingen; het is voor de vijand moeilijk te achterhalen wat de gebruikte
pseudo-noise code is). De moeilijke detecteerbaarheid voor niet geautoriseerde ontvangers
wordt nog versterkt door het zeer lage piekvermogen. In praktijksituaties kan het uitgezonden
signaal zo zwak zijn dat het onder de ruisdrempel van de ontvanger zit (tijdens ontspreiding
met de juiste pseudo-noise code wordt al het uitgezonden vermogen weer gebundeld in een
kleine bandbreedte, zodat het ontvangen vermogen bij de detector wel voldoende groot is),
zodat een ontvanger vrijwel niet kan achterhalen of er al dan niet spread spectrum telemetrie
wordt uitgezonden.
Op de tweede plaats zorgt de pseudo-noise code ervoor dat er meerdere spread spectrum zen
ders gebruik kunnen maken van dezelfde frequentieband. Een ontvanger is alleen gevoelig voor



Inleiding 9

een spread spectrum signaal dat gespreid is met dezelfde pseudo-noise code als de ontvanger
gebruikt voor de ontspreiding. Door nu elke spread spectrum zender een eigen pseudo-noise
code te geven, kunnen deze gebruik maken van dezelfde frequentieband. Overigens moet wor
den opgemerkt dat er wel eisen worden gesteld aan paren pseudo-noise codes van de verschil
lende spread spectrum zenders~ m.n. de kruiscorrelatie tussen de pseudo-noise codes moet
klein zijn. In de praktijk zijn er echter een voldoende aantal bruikbare pseudo-noise codes die
aan deze eigenschap voldoen.

Door de spreiding van bandbreedte bij de spread spectrum zender en de ontspreiding bij de
spread spectrum ontvanger, wordt de zgn. processing gain verkregen. Deze processing gain is
een belangrijke parameter voor een spread spectrum systeem en geeft aan hoeveel een smal
bandige storing wordt verzwakt in de ontvanger voordat het de detector bereikt. De proces
sing gain is gelijk aan de verhouding van de uitgezonden bandbreedte en de bandbreedte van
het datasignaal (d.w.z. de minimaal benodigde bandbreedte om de data reproduceerbaar over
te zenden). Stel bv. de situatie dat de uitgezonden bandbreedte 25 MHz is en de bandbreedte
van het datasignaal25 KHz. In dat geval is de processing gain gelijk aan 1000 of30 dB. Smal
bandige stoorsignalen worden dus aanmerkelijk onderdrukt. Spread spectrum systemen hebben
dan ook een storingsonderdrukkende eigenschap.
Door de modulatietechnieken die gebruikt worden bij spread spectrum zenders, is het gebrui
kelijk en het meest efficiënt om het over te zenden datasignaal digitaal over te sturen. Spread
spectrum zenders vereisen dus min of meer een digitaal ingangssignaal. Omdat een spread
spectrum zender veel bandbreedte in gebruik neemt, is het ook vrijwel noodzakelijk om hoge
centerfrequenties te gebruiken. Om een voldoende grote processing gain te krijgen, is meestal
een bandbreedte van enkele tientallen megahertz noodzakelijk. Dit is alleen goed mogelijk
wanneer de centerfrequentie minstens in het gigahertzgebied ligt. Een spread spectrum zender
heeft dan ook vrijwel altijd een hoge centerfrequentie.

1.3.2. Voor-/nadelen spread spectrum systemen t.O.V. conventionele systemen
Het inzetten van spread spectrum telemetrie systemen voor medische telemetrie biedt enige
voordelen t.o.v. conventionele hoogfrequent telemetrie systemen. Als belangrijkste nadeel staat
hier tegenover dat een spread spectrum systeem complexer is~ hoewel dit op korte termijn een
nadeel is, vervaagt dit nadeel wanneer spread spectrum telemetrie systemen gemeengoed zijn
geworden, waardoor integratie plaats zal gaan vinden en spread spectrum telemetrie systemen
niet wezenlijk complexer zijn van opbouw dan conventionele hoogfrequent telemetrie syste
men. Deze veronderstelling lijkt gerechtvaardigd omdat een spread spectrum telemetrie sys
teem geen 'exotische' componenten bevat. Het bevat alleen meer componenten dan een con
ventionele hoogfrequent telemetrie systeem, nl. een extra modulator en een pseudo-noise code
generator (dit is in wezen niets anders dan een schuifregister met terugkoppelingen). Verder
zijn er heden ten dagen al SMD-chips die delen van een spread spectrum telemetrie systeem
bevatten, zodat de ontwikkeling al in gang is gezet.
Een tweede nadeel wordt gegeven door de synchronisatie-eisen van de ontvanger. De ontvan
ger geeft de ontvangen data pas weer wanneer de pseudo-noise codes van de zender en ont
vanger precies gelijk lopen in fase. Het kost enige tijd voordat deze synchronisatie is verkre
gen~ ook wanneer de verbinding om wat voor reden ook wordt onderbroken, zal het wederom
tijd kosten om te synchroniseren. Dit in tegenstelling tot een conventioneel hoogfrequent tele
metrie systeem~ wanneer een verbroken verbinding weer wordt hersteld, zal er onmiddellijk
weer data voorhanden zijn bij de ontvanger. Hoewel dit een probleem kan opleveren bij medi
sche telemetrie (de verbinding moet immers altijd betrouwbaar zijn) worden met de huidige
spread spectrum technieken synchronisatietijden bereikt van niet meer dan een milliseconde.
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Aangezien de data bij een medisch telemetrie systeem niet snel overgezonden hoeft te worden,
is dit geen wezenlijk probleem. Bij een hernieuwde synchronisatie gaan er slechts enkele bits
verloren. Navraag bij medisch specialisten heeft geleerd dat met name de trend in de medische
gegevens van belang is; deze gaat hierdoor niet verloren. De medisch specialisten vinden het
geen enkel probleem als er sporadisch enkele bits verloren zouden gaan.

De voordelen wegen echter zwaarder dan bovenstaande nadelen, waardoor spread spectrum
telernetrie systemen superieur zijn t.o.v. conventionele hoogfrequent telernetrie systemen. Op
de eerste plaats is het vrijwel onmogelijk dat een spread spectrum telernetrie systeem storing
veroorzaakt op de overige {medische} apparatuur. Dit komt met name omdat het piekvermo
gen van een spread spectrum telernetrie systeem heel klein is, waardoor storingen onwaar
schijnlijk zijn. Hier komt nog bij dat een spread spectrum telernetrie systeem op zeer hoge fre
quenties werkt. Zo hoog dat de meeste apparatuur daar minder gevoelig voor is. Dit is een
belangrijk voordeel bij toepassing als medisch telemetrie systeem. Uiteraard moet het in alle
gevallen uitgesloten zijn dat medische apparatuur niet juist functioneert omdat er draadloze
telernetrie plaats vindt.
De kans dat (medische) apparatuur de telernetrie verbinding stoort, is ook erg klein. Door de
storingsonderdrukkende eigenschappen van een spread spectrum telernetrie systeem, verkregen
door de processing gain, worden stoorsignalen op een effectieve wijze verzwakt t.o.v. het
gewenste signaal. Hierbij speelt ook nog de hoge frequentie waarop spread spectrum teleme
trie wordt bedreven; de kans dat stoorspectra tot deze frequenties doorlopen is klein en verder
nemen stoorspectra in het algemeen af bij een hoger wordende frequentie. Wel moet worden
opgemerkt dat dit geen typische eigenschap van een spread spectrum telernetrie systeem is.
Een conventionele hoogfrequent telernetrie systeem kan even goed gebruik maken van een
hoge uitzendfrequentie.
Een spread spectrum telemetrie systeem is veel minder gevoelig voor reflecties t.O.v. een con
ventioneel hoogfrequent telemetrie systeem. In een binnenhuis-omgeving, zal de ontvanger via
meerdere paden het uitgezonden signaal ontvangen. Is het bij een conventionele hoogfrequent
telernetrie systeem zo dat op bepaalde plaatsen in de ruimte het signaal vrijwel wordt uitge
doofd door deze reflecties (omdat de signalen met verschillende fases worden ontvangen), bij
een spread spectrum telernetrie systeem is dat vrijwel onmogelijk. Dit komt door het gebruik
van een veel grotere bandbreedte. Uitdovingen van het signaal zijn zeer frequentieafhankelijk.
Bij een spread spectrum telernetrie systeem is het mogelijk dat een specifieke frequentie wordt
uitgedoofd, maar hierdoor neemt de performance slechts marginaal af; immers de rest van het
signaal wordt nog ontvangen, waarbij sommige frequenties zelfs versterkt kunnen zijn
(wanneer meerdere signalen worden ontvangen waarbij de fases gelijk zijn). Dit is een belang
rijk voordeel voor gebruik van spread spectrum telemetrie systemen in een (relatief kleine)
operatiekamer of andere medische ruimtes, omdat deze in alle gevallen binnenshuis gesitueerd
zIJn.
Door het gebruik van verschillende pseudo-noise codes is het mogelijk om meerdere zenders in
hetzelfde frequentiegebied te laten werken. Dit maakt het ziekenhuisbeleid t.a.v. draadloze
telernetrie systemen eenvoudiger. Zenders bij conventionele hoogfrequent telernetrie systemen
die op dezelfde frequentie uitzenden, kunnen niet in elkaars nabijheid werken. Dit vergt een
ingewikkeld beleid om te beslissen wanneer waar welke zenders in gebruik mogen zijn. Bij
spread spectrum telernetrie systemen speelt dit probleem veel minder. Wanneer zenders ver
schillende pseudo-noise codes hebben, mogen ze in elkaars nabijheid werken; slechts de ont
vanger hoeft op de gewenste pseudo-noise code ingesteld te worden om een van de zenders te
ontvangen (de ontvangerkeuze van een pseudo-noise code kan vergeleken worden met het
kiezen van een frequentie of kanaal bij een conventionele hoogfrequent telemetrie systeem).
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Hierbij moeten wel enige kanttekeningen worden gemaakt. Op de eerste plaats is het niet
praktisch om elke spread spectrum zender een eigen pseudo-noise code te geven. Ten eerste
zijn er niet een onbeperkt aantal pseudo-noise codes die ook aan de gewenste eigenschappen
voldoen (een lage kruiscorrelatie) en ten tweede zou op de ontvanger een zeer groot aantal
pseudo-noise codes ingesteld moeten kunnen worden; dit is niet praktisch. Op de tweede plaats
kunnen er ook niet een onbeperkt aantal spread spectrum zenders in elkaars nabijheid werken,
ook niet als ze allemaal een verschillende pseudo-noise code hebben. Elke spread spectrum
zender in de nabijheid van een zender, stoort weliswaar niet direct de telemetrie verbinding,
maar zorgt wel voor een toename van witte Gaussische ruis bij de detector van de ontvanger.
Wanneer er teveel spread spectrum zenders in de nabijheid van een ontvanger zijn, levert dit
dus een onbetrouwbare telemetrie verbinding door de toename van witte Gaussische ruis bij de
detector, waardoor de bitfoutenkans toeneemt. Hoe hoger de processing gain, des te minder
speelt dit probleem, zodat een hoge processing gain van belang is wanneer er veel spread
spectrum zenders in elkaars nabijheid moeten werken. Enkele tientallen zender die tegelijk ac
tief zijn, moet in de praktijk geen probleem opleveren, mits een voldoende hoge processing
gain (bv. 30 dB) wordt gebruikt.
Een beleid t.a.v. de toewijzing van pseudo-noise codes aan spread spectrum telemetrie zenders
in een ziekenhuis is de keuze om de spread spectrum telemetrie zenders per afdeling een unieke
pseudo-noise code te geven. Zenders mogen dan nooit verplaatst worden van de ene naar de
andere afdeling, omdat dan de kans bestaat dat deze zender de telemetrie verstoort van de zen
der die dezelfde pseudo-noise code heeft.

Hoewel het niet direct een eigenschap is van een spread spectrum telemetrie systeem, is het
geen probleem om de medische signalen met de gewenste nauwkeurigheid en resolutie over te
zenden. Op de eerste plaats is er voldoende bandbreedte beschikbaar en deze bandbreedte
hoeft niet gedeeld te worden met andere over te brengen medische signalen. Hiervoor kan een
voudig een tweede spread spectrum telemetrie zender ingezet worden. Bij de besproken prak
tisch geïmplementeerde systemen in paragraaf 1.2. liet de nauwkeurigheid en resolutie voor
sommige toepassingen te wensen over. Met de huidige technieken is het echter mogelijk om
een conventioneel hoogfrequent telemetrie systeem te ontwikkelen die dezelfde nauwkeurig
heid en resolutie bezit als een spread spectrum telemetrie systeem, zodat deze eigenschap niet
exclusief aan spread spectrum telemetrie toegeschreven mag worden.

De zojuist besproken voordelen van spread spectrum telemetrie systemen t.o.v. conventionele
hoogfrequent telemetrie systemen rechtvaardigen een nader onderzoek om de mogelijkheden te
onderzoeken voor een praktisch implementeerbaar spread spectrum telemetrie systeem voor
medische toepassingen. Dit verslag zal hiervoor een aanzet geven.



2. SPREAD SPECTRUM SYSTEMEN

In dit hoofdstuk wordt een inleidende theoretische beschouwing gegeven van een spread spec
trum systeem. Praktische implementaties en uitwerkingen van de theorie worden hier nog niet
besproken. Dit wordt uitgesteld tot hoofdstuk 4.

2.1. Model van een spread spectrum systeem

Een spread spectrum communicatiesysteem (in het vervolg spread spectrum systeem genoemd)
verschilt niet wezenlijk van een ander communicatie systeem. Een communicatiesysteem wordt
een spread spectrum systeem genoemd wanneer aan de volgende twee voorwaarden wordt
voldaan [Dixon, 1976]:

1. De bandbreedte van het uitgezonden signaal is vele malen groter dan de bandbreedte
van het uit te zenden signaal (het bronsignaal).

2. De bandbreedte van het uitgezonden signaal wordt bepaald door een functie die volle
dig onafhankelijk van het uit te zenden signaal is.

Hoewel niet noodzakelijk voor een spread spectrum systeem, wordt in het vervolg alleen ge
sproken over een digitaal communicatie systeem, d.w.z. een systeem waarbij niet de vorm van
het verzonden signaal van belang is, maar de herkenning dat een bepaald signaal is verzonden.
Dit is gebruikelijk bij een spread spectrum systeem. Deze digitale informatie kan via elke ge
bruikelijke manier worden gemoduleerd, zoals amplitude shift keying (ASK), frequentie shift
keying (FSK), en phase shift keying (PSK).

Het model dat gebruikt wordt voor een spread spectrum systeem is weergegeven in figuur 2.1
[Ziemer, 1985, Shanmugam, 1985]. Dit model is identiek aan een digitaal communicatiesys
teem m.u.v. de spreidingsfunctie.

"~'::f:

1----+1 .Bron.' '.' .
'encodef

Kanaal
encoder

Modulator t-----,

Spreidings
functie

Ideaal
'"Kanaal>

Spreidings
functie'

V·";S·,><: Ruis
Interferentie
reftecties

figuur 2.1: het model van een spread spectrum systeem
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Het doel van de verschillende blokken is als volgt:

2.1.1. Bron encoder/decoder
De bronencoder converteert de aangeboden broninformatie naar een binaire rij. Wanneer de
bron een analoog signaal afgeeft, zal dit signaal bemonsterd moeten worden (met een bemon
steringsfrequentie die tenminste tweemaal de hoogste frequentie in de broninformatie is om
geen infonnatie te verliezen). Dit bemonsterde signaal kan dan vervolgens met een A/D
converter en eventueel een paraIleVserieel omzetter worden omgezet in een binaire rij.
De binaire rij moet de oorspronkelijke waarde van de broninformatie op een bepaald tijdstip
representeren. Een van de mogelijkheden is via PCM (Pulse Code Modulation).
De brondecoder converteert de binaire rij naar de oorspronkelijke broninformatie. Hierdoor
lijkt het voor de bestemming alsof er een rechtstreeks contact met de bron is. Hierbij moet
echter wel opgemerkt worden dat in het hele traject van bron naar bestemming fouten of on
nauwkeurigheden kunnen optreden. Het hele traject moet dan ook zo ontworpen worden, dat
de bestemming de uiteindelijk aangeboden informatie nog op een acceptabele manier kan ver
werken. Dit is het kernprobleem waar dit verslag op in zal gaan.

2.1.2. Kanaal encoder/decoder
De kanaalencoder past het aangeboden signaal aan, zodanig dat het op de meest effectieve
wijze kan worden overgedragen via het kanaal, rekening houdend met de eigenschappen van
het kanaal. Dit kan bv. door het aangeboden signaal in bandbreedte te beperken, of bepaalde
frequenties te versterken omdat het kanaal een bepaalde bandbreedte heeft, of bepaalde fre
quenties verzwakt. In de beschouwde situatie zal echter worden uitgegaan met een kanaal met
voldoende grote bandbreedte en een rechte frequentiekarakteristiek. Wel zullen er via het ka
naal fouten kunnen optreden. De kanaalencoder kan daarom foutendetecterende of foutenver
beterende codes (door een extra binaire rij) toevoegen. De kanaaldecoder moet deze extra bi
naire rij verwijderen en de codes corrigeren of fouten signaleren aan de hand van deze extra
binaire rij. Zie hiervoor ook paragraaf3.6.

2.1.3. Modulator/demodulator
De modulator converteert de aangeboden bitrij naar een elektrische golfvorm die geschikt is
om over het kanaal te zenden. In de beschouwde situatie zal de modulator een elektrische golf
vorm produceren met een draaggolffrequentie van ongeveer 2450 MHz. Dit is het midden van
de ISM band. De bandbreedte hiervan is 100 MHz. De spreidingsfunctie zorgt ervoor dat het
verkregen signaal een veel grotere bandbreedte heeft dan het bronsignaal en dat deze band
breedte onafhankelijk van het bronsignaal wordt verkregen. De werking komt ter sprake in de
paragraaf 2.3.

2.1.4. Kanaal
Het kanaal wordt beschouwd als een ideaal kanaal (d.w.z. een kanaal dat een overdrachtsfunc
tie H(f)=l heeft voor alle! en waarbij alleen een tijdvertraging optreedt), waarbij alleen de vol
gende storingen kunnen optreden,:

1. Interferenties van naburige, in gebruik zijnde medische apparatuur.
2 Interferentie van naburige spread spectrum zenders.
3 Reflecties afkomstig van de spread spectrum zender, veroorzaakt door binnenshuis ge

bruik (door muren, objecten e.d.).
4 Natuurlijke ruisbronnen.
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2.2. De spreidings functie

Om een signaal te spreiden of ontspreiden wordt gebruik gemaakt van een spreidings functie
generator. Deze generator genereert een periodieke binaire rij. Deze periodieke rij moet speci
fieke eigenschappen hebben om geschikt te zijn als spreidings functie. Als aan deze eigen
schappen wordt voldaan, dan wordt de periodieke binaire rij meestal pseudo-noise code (pN
code) genoemd. De performance van een spread spectrum systeem wordt in hoge mate bepaald
door de PN code. Het is dan ook van belang om een PN code met de juiste parameters te kie
zen. In deze paragraaf wordt hier verder op in gegaan.

2.2.1. Lineaire maximallength codes
Uit praktische overwegingen is een PN code periodiek. De ontvanger moet namelijk in staat
zijn om een exacte replica van de uitgezonden PN code te genereren, zowel qua code als qua
fase. Zodra de PN codes van de zender en ontvanger gesynchroniseerd zijn (dus wanneer de
ontvanger een exacte replica van de uitgezonden PN code genereert) dan is het in principe mo
gelijk om een niet-periodieke PN code te gebruiken. Dit levert echter problemen op wanneer
de synchronisatie verloren gaat. Een niet-periodieke PN code wordt dan ook zelden toegepast.

Voor niet-militaire toepassingen worden bijna altijd lineaire maximallength codes (ML codes)
gebruikt voor PN codes (de ML codes zijn een deelverzameling van de PN codes). De reden
hiervoor is dat ML codes met een lange periode met eenvoudige middelen gemaakt kunnen
worden en dat geen enkele andere code een betere performance heeft [Dixon, 1976]. Een na
deel voor militaire toepassingen is echter dat de gebruikte ML code mogelijk door een vijand
achterhaalt kan worden, waardoor de uitgezonden informatie onderschept kan worden. Hier
voor is echter wel een deel van de uitgezonden PN code nodig en een krachtige computer om
het resterend deel van de PN code uit te rekenen [Dixon, 1994]. Voor militaire toepassingen
worden dan ook meestal niet-lineaire codes gebruikt. Zonder hoge investeringen is het echter
niet mogelijk om een PN code te onderscheppen. Omdat de reikwijdte van een spread spec
trum telemetrie systeem voor medische doeleinden gering zal zijn en omdat er met een zeer
laag piekvermogen wordt uitgezonden, zal het voor een ontvanger die het uitgezonden teleme
trie signaal wil onderscheppen heel moeilijk worden om te achterhalen of er een telemetrie sig
naal wordt uitgezonden. Daarom is de versluiering m.b.v. ML codes voldoende. Hierdoor is
het niet mogelijk om met een eenvoudige ontvanger het telemetrie signaal te onderscheppen.

2.2.2. De generatie van lineaire maximal length codes
ML codes worden gegenereerd met binaire schuifregisters met terugkoppelingen. Figuur 2.2
geeft hiervan een voorbeeld. De optellers tellen bits modulo 2 op. Met 11 schuifregisters wordt
een code lengte van 2n-1 - 1 bits verkregen. Een schuifregister implementeert een primitief po
lynoom h(x):

(2.1)

Dit is het generator polynoom voor een ML code. Hierbij heeft hi de binaire waarde 0 of 1. In
de praktijk bepalen de nummers h i de terugkoppelingen. Voor deze terugkoppelingen bestaan
tabellen die alle ML codes weergeven voor verschillende aantallen schuifregisters (er is slechts
een beperkt aantal terugkoppelingen die een ML code genereren). Zie hiervoor bv. [nixon,
1976].
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figuur 2.2: ML code generator m.b.v. schuifregisters

Als voorbeeld wordt in figuur 2.3 een :ML code generator getoond met polynoom:

(2.2)

Er is dus een terugkoppeling bij schuifregister 3 en schuifregister 1. Dit wordt in de literatuur
genoteerd als een [3,1] ML code.

Figuur 2.3: Een [3. IJ ML code generator

Een ML code generator wordt in het algemeen opgebouwd uit digitale componenten waarbij
de verkregen binaire rij {mj} € {D,l}. In de praktijk wordt de binaire rij {mj} uitgezonden
door een bipolaire golfvorm p(t), de spreidings golfvorm genoemd. Hiervoor geldt:

GO GO

p(t) = L (2mj -l)1I(t - )1;) = LPju(t - )1;) (2.3)
j=-<1O j=-<1O

Hierbij is u(t) een rechthoekige puls met chip duur Tc met eenheidsamplitude en {Pj} E { -1,1 }.
De chip duur Tc is gelijk aan de tijdsduur van één bit van de ML code. Een ML code heeft N c
chips. De periodetijd is gelijk aan T = NcTc (s). In figuur 2.4 wordt een voorbeeld gegeven
van een spreidings golfvorm~ in dit geval een [3,1] ML code.

_/(s)

Tc sec-
één
chip- -

- een penode -

--.
.,.....- -

- -
..

1

-1

Figuur 2.4: Een voorbeeld van een [3. IJ ML code
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2.2.3. Autocorrelatiefunctie van maximal length codes
Bij het ontspreiden van het ontvangen spread spectrum signaal, wordt dit spread spectrum sig
naal in de ontvanger vermenigwldigd met een volledig identieke :MI.. code, zowel qua perio
detijd, fase en binaire rij. Hiervoor zal deze:MI.. code eerst gesynchroniseerd moeten worden.
Dit is alleen maar mogelijk wanneer de :MI.. codes een zeer geschikte autocorrelatie eigenschap
hebben. De autocorre1atiefunctie is gedefinieerd als2 :

1 T
Reel") =- Jp(t)p(t + r)dt

T o
(2.5)

Voor :MI.. codes is de autocorrelatiefunctie Rc(t) voor één periode gelijk aan [Kamperman,
1985]:

(2.6)

Deze autocorrelatiefunctie herhaalt zich periodiek met periodetijd NcTc. Figuur 2.5 geeft een
grafische representatie van deze autocorrelatiefunctie

R.(t») '--_____ _ .......-- N.T.

-t(S)

Figuur 2.5: Autoco"elatiefunctie voor een AlL code met chip tijd Tc en periode NTc

2.2.4. Eigenschappen van maximallength codes
Alle :MI.. codes voldoen aan de volgende eigenschappen [Dixon, 1976]:

1. Ze bestaan altijd uit een periode van 2n-1 - 1 bits, met n > O.
2. Het aantal logische l's is altijd één groter dan het aantal logische O's. Als een logi

sche 1 wordt voorgesteld door een spanning +V en een logische 0 met een spanning
-V, dan is de offsetspanning over een periode gelijk aan V/(2n-1).

1 T
2 In [Dixon, 1976] wordt de autocorrelatiefunctie gedefinieerd als: Re(r) =-Jp(t)p(t + r)dt . De ge

I: o
bruikte autocorrelatiefunctie wordt hierbij vermenigvuldigd met Nc' Dit is slechts een schalingskwestie.
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3. Er zijn precies 2n-(P+2) runs van lengte p voor 1 ~ p5n-2. Een run is gedefinieerd
als een opeenvolging van p logische 1's of Q's. Er is precies één run die n logische
l's bevatten en één run die precies n-l logische Q's bevatten.

4. Een modulo-2 optelling van een ML code met een in fase verschoven replica van
dezelfde code levert dezelfde ML code op met een fase die anders is dan van de
twee originele ML codes.

5. Elke mogelijke toestand, of n-tuple, van een gegeven ML code met lengte 2n-1 - 1
komt in elke periode precies één maal voor en is precies één klokperiode lang.
Hiervan uitgezonderd is het n-tuple bestaande uit alleen maar logische Q's. Deze n
tuple komt nooit voor.

6. Ze hebben allemaal een autocorrelatiefunctie volgens (2.6), hierbij het gebruik van
de schalingsfactor Ne buiten beschouwing gelaten (zie de vorige voetnoot).

Uit de autocorrelatiefunctie volgt dat ML codes geschikt zijn als spreidingscodes voor spread
spectrum systemen. De autocorrelatiefunctie heeft een duidelijk maximum bij "[=0, zodat een
correlatieontvanger kan signaleren wanneer de lokaal opgewekte ML code synchroon loopt
met de verzonden ML code.

2.3. Spread spectrum modulatie technieken

Er zijn twee veel gebruikte technieken om een spread spectrum signaal op te wekken, nl. via de
direct sequence techniek en via de frequentie hopping techniek. Beide technieken hebben hun
eigen brede toepassingsgebied. Deze technieken worden in de volgende paragrafen besproken.
Andere spread spectrum technieken worden hier niet besproken omdat deze hun eigen speci
fieke toepassingen hebben (zoals de chirp techniek, specifiek voor afstandsbepaling [Dixon,
1976]), die ze op voorhand niet geschikt maken voor medische telernetrie.

2.3.1. Direct sequence systemen

Een direct sequence zender
Bij een direct sequence zender (DS zender), ook wel pseudo-noise zender genoemd, wordt de
data gemoduleerde draaggolf nogmaals gemoduleerd met een pseudo-noise code (PN code),
zoals weergegeven in figuur 2.6.

De zender moduleert eerst een binaire data rij {dk}e{-l,l} met de draaggolffrequentie 000 en
een vermogen P. Op deze manier wordt via de standaard binaire phase shift keying methode
(BPSK) gemoduleerd. Deze modulatietechniek krijgt bij een direct sequence zender meestal de
voorkeur boven amplitude shift keying (ASK) en frequentie shift keying (FSK). FSK wordt
meestal niet gebruikt omdat dit een complexere modulator vereist, waarbij hetzelfde rendement
als PSK wordt bereikt. ASK wordt meestal niet gebruikt omdat het een lager rendement geeft
en omdat de omhullende dan niet constant is. Dit kan extra storingen in omliggende elektroni
sche apparatuur opleveren.
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figuur 2.6: BPSK direct sequence spread spectrum zender

Nadat de binaire data rij dk gemoduleerd is, levert dit de BPSK gemoduleerde draaggolf:

(2.7)

Hierbij is d(t) de golfvorm van de binaire datarij {dk }. De zender spreidt dit signaal door het te
vermenigvuldigen met de spreidings golfvormp(t). Dit levert als uitgezonden signaal op:

(2.8)

De power spectra densities (psd) van de signalen vJt) en vo(t) illustreren het effect van sprei
ding in het frequentiedomein en geven een beeld van de uitgezonden bandbreedte.

De tweezijdige psd van een BPSK signaal, zoals vJt), wordt gegeven door [Kamperman,
1985]3 :

Hierbij is Tb de bitduur van het bronsignaal en fa de centerfrequentie van de draaggolf, de fre
quentie waarop uitgezonden gaat worden.

De tweezijdige psd van de gespreide draaggolfvo(t) wordt gegeven door [Kamperman, 1985]:

Va (f) = ~ PJ:(sinc2 [(f - fo)J:] + sinc2 [(f + fo)J:]) rvv /Hz) (2.10)

3 . () sin(7tX)sme x =-----''---'-
7tX
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Hierbij is de bitduur Tb vervangen door de chip duur Tc' Als nu geldt Tc « Tb' dan is Vi!) veel
breder dan VjJ) en is het oorspronkelijke BPSK signaal gespreid in frequentie. Dit is het basis
principe van een direct sequence spread spectrum zender. Dit is grafisch weergegeven in figuur
2.7. In deze figuur zijn (2.9) en (2.10) uitgezet, waarbij geldt Tc = T)20.

112PT"

:- 1/7;; ---:

--- -- 112PT"
_L~_~__ J __

T fa -+
freq. (Hz)

Figuur 2.7: PSD van een normaal BPSK signaal en een gespreid BPSK signaal met Tc = Ttl20

Uit (2.9) en (2.10) kunnen enige interessante conclusies worden getrokken, nl.:

1. Het bronsignaal wordt met een factor TjTb gespreid in frequentie.
2. Het maximale vermogen of piekvermogen (bij f = fo) van het gespreide BPSK sig

naal is TjTb kleiner dan van het normale BPSK signaal.
GO GO

3. IvAf)df =IVo(f)df =P. Het totale vermogen van het normale BPSK signaal en

het totale vermogen van het gespreide BPSK signaal is gelijk aan P (W), het ver
mogen van de draaggolf.

Een direct sequence ontvanger
Een direct sequence ontvanger ontspreidt het binnenkomende BPSK signaal door dit signaal te
vermenigvuldigen met een volledig identieke PN code. Deze code moet volledig synchroon
lopen met de uitgezonden PN code, hierbij rekening houdende met de tijdsvertraging 't van het
kanaal. Een code synchronisator zorgt voor deze synchronisatie. In figuur 2.8 is een bloksche
ma van een direct sequence ontvanger gegeven. Hierbij wordt het gewenste signaal ontvangen,
maar ook ongewenste signalen (zoals interferentie). Na ontspreiding wordt aangenomen dat
alleen nog het gewenste signaal aanwezig is. Hoewel dit een benadering is, zal bij een goed
ontworpen spread spectrum systeem en de afwezigheid van extreem sterke interferentiesigna
len, alle ongewenste signalen verwaarloosbaar klein worden t.o.v. het gewenste signaal. De
hoge storingsonderdrukking van een spread spectrum systeem wordt dus verkregen door het
ontspreiden. In hoofdstuk 3 wordt hier verder op in gegaan.
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figuur 2.8: een direct sequence ontvanger

De balansmixer vermenigvuldigt het ontvangen signaal met de PN code. Dit levert als uit
gangssignaal van de balansmixer:

~:Pd(t - T)p(t - T)p(t - T)COS(Wo(t - T) + B)

Omdat een bit van een PN code altijd gelijk is aan -1 of 1, geldt bij synchronisatie:

p(t - T)p(t - T) = 1

(2.11)

(2.12)

Het uitgangssignaal van de balans mixer kan bij synchronisatie dan ook vereenvoudigd worden
tot (hierbij is de tijdsvertraging 't buiten beschouwing gelaten; dit kan bij synchronisatie):

(2.13)

Dit is een standaard BPSK signaal, zodat ontspreiding is opgetreden. Dit BPSK signaal kan nu
via elke gebruikelijke manier worden gedemoduleerd.

de synchronisatie
Voor een goede en betrouwbare verbinding is het noodzakelijk dat de lokale PN code in de
ontvanger zeer snel synchroniseert met de PN code van de zender en dat deze synchronisatie
behouden blijft. Mocht de synchronisatie onverhoopt toch verloren gaan, dan moet de syn
chronisatie weer zeer snel hersteld worden; immers zolang er geen synchronisatie is zal er geen
enkele informatie ontvangen worden. Het synchronisatiecircuit in de ontvanger vereist dus de
nodige aandacht omdat dit in belangrijke mate de betrouwbaarheid van de verbinding bepaalt.
Tot op heden wordt de meeste energie gestoken in een goede, betrouwbare en snelle manier
om te synchroniseren [Dixon, 1994], hetgeen nogmaals de belangrijkheid van het synchronisa
tiecircuit onderstreept.
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De synchronisatie wordt opgedeeld in twee delen. Als eerste vindt de acquisitie plaats. Hierbij
wordt de lokale PN code gesynchroniseerd met de uitgezonden PN code, waarbij tussen deze
twee PN codes maximaal 1 bit faseverschuiving aanwezig is. Hierna vindt er tracking plaats.
Hierbij wordt het faseverschil van maximaal 1 bit opgeheven, zodat de twee PN codes precies
gelijk lopen. Op dat moment wordt er aan de voorwaarde 2.12 gedaan, zodat 2.13 geldt en er
ontspreiding van het ontvangen signaal optreedt.

De synchronisatie wordt in deze twee stappen opgedeeld, omdat de synchronisatie het inge
wikkeldste onderdeel van een spread spectrum systeem is [Dixon, 1976]. Door deze opdeling
wordt het probleem handelbaar en synchronisatie in acceptabele tijd verkregen.

de acquisitie
Goed beschouwd zijn er twee grootheden die gesynchroniseerd moeten worden, nl. de al be
sproken lokale PN code maar ook de centerfrequentie van het ontvangen signaal. Door dop
plerverschuiving kan de centerfrequentie met een niet verwaarloosbare verschuiving gewijzigd
zijn en deze verschuiving hoeft ook niet constant in de tijd te zijn. In de beoogde toepassing zal
de zender e%f ontvanger zich echter niet of hooguit met een zeer langzame snelheid verplaat
sen zodat geen rekening met een dopplerverschuiving gehouden hoeft te worden. De doppler
verschuiving speelt echter wel een rol in bv. een telemedicine toepassing waarbij satellieten
worden ingezet.

Beschouwd wordt dus alleen de synchronisatie van de lokale PN code met de uitgezonden PN
code. Omdat een PN code periodiek is, kan de lokale PN code maximaal een tijd T=NeTe (s),
de periodetijd van de PN code, verschoven zijn. De tracking vereist dat de faseverschuiving
tussen de ontvangen en verzonden PN code maximaal 1/2Te is. Dit is dus één chiptijd Te' (de
lokale PN code mag zowel maximaal 1/2Te voor als achter lopen). Er zijn dus Ne moge
lijkheden om de lokale PN code tot op Te synchroon te krijgen met de verzonden PN code (de
lokale PN code moet steeds een tijd Te opschuiven; dit kan maximaal Ne maal). Dit wordt het
fase onzekerheidsgebied genoemd. Het fase onzekerheidsgebied is weergegeven in figuur 2.9.
(Wanneer ook de dopplerverschuiving wordt meegenomen, dan wordt een fase/frequentie on
zekerheidsgebied verkregen; figuur 2.9 wordt dan een tweedimensionaal gebied met op de Y
as de frequentie. Zie voor meer informatie [Kamperman, 1993]). In dit fase onzekerheidsge
bied is er precies één gebiedje, ter grootte Te' waarbij synchronisatie optreedt in de zin dat de
faseverschuiving tussen de verzonden en ontvangen PN code maximaal 1/2Te is.

figuur 2.9: Het/ase onzekerheidsgebied

Het is aan de acquisitieschakeling om het juiste gebiedje in het fase onzekerheidsgebied te vin
den en wel zo snel mogelijk. Een veel gebruikte techniek is de single-dweIl serial-search ac
quisitie methode. Bij deze methode wordt het ontvangen signaal over een vaste tijd geïnte
greerd (single-dweIl) en wordt het fase onzekerheidsgebied lineair afgezocht (serial-search).
Een blokschema van de single-dweIl serial-search methode is weergegeven in figuur 2.10.

Voor de uitleg van de werking wordt uitgegaan van een kanaal waarbij, naast het spread spec
trum signaal, alleen dubbelzijdige witte ruis met een spectrale dichtheid Nj2 aanwezig is.



Spread Spectrum Systemen 23

Wanneer de lokale PN generator meer dan 1 bit afwijkt t.o.v. de verzonden PN code, is er
vrijwel geen correlatie (zie de autocorrelatiefunctie in figuur 2.5), zodat alleen de witte ruis aan
de uitgang van het banddoorlaatfilter verschijnt. Het gemiddelde vermogen aan de uitgang van
de integrator t.g.v. de witte ruis is daarom Nj3T, met B de bandbreedte van het banddoorlaat
filter en T de integratietijd.

Ja Start
tracking

figuur 2.10: De single-dweIl serial-search methode

Als deze uitgang vergeleken wordt met een threshold spanning V" waarbij geldt: V, > Nj3T,
kan gesignaleerd worden of er synchronisatie is opgetreden; immers zodra de lokale PN code
minder dan 1 bit afwijkt van de uitgezonden PN code, is er correlatie en zal de uitgang van de
integrator een hogere waarde krijgen. De threshold detector signaleert deze verhoging en zal
het startsein geven om de tracking te starten. Indien de verhoging niet gesignaleerd wordt zal
de lokale PN generator het volgende gebied in het fase onzekerheidsgebied onderzoeken.

Het kan voorkomen dat de treshold detector een verhoging detecteert zonder dat er synchroni
satie is opgetreden (bv. door een sterk storingssignaal). Dit zal tijdens de tracking gesignaleerd
moeten worden, waardoor de hele acquisitie-tracking cyclus opnieuw moet starten. Aangezien
het ruisvermogen No niet constant is in de tijd, zal de tresholdspanning V, continu aangepast
moeten worden.

de tracking
De meest gebruikte tracking techniek is de delay-Iock code-tracking loop, afgekort als DLL.
De werking wordt uitgelegd aan de hand van het blokschema zoals weergegeven in figuur
2.11. In deze figuur is 't de vertraging veroorzaakt door het kanaal en Ö de tijd dat de lokale
PN code uit synchronisatie loopt t.O.v. de uitgezonden PN code.

Het ontvangen signaal wordt vermenigvuldigd met een vroege (halve chiptijd eerder) en een
late (halve chiptijd later) versie van de lokale PN code. Deze signalen worden door een band
doorlaat filter geleid om zo de 'vroege en late' autocorrelatiesignalen te verkrijgen. Deze auto
correlatiesignalen worden door een omhullende detector geleidt en deze omhuIIenden worden
van elkaar afgetrokken. Dit levert een foutsignaal e(8) dat proportioneel is met:

(2.14)
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figuur 2.11: delay-Iock code-tracking loop

Hierbij is Rlo) de autocorrelatiefunctie van een PN code. Na filtering levert dit een signaal dat
gebruikt kan worden om een voltage controlled oscillator aan te sturen, die de PN generator
corrigeert. Ten gevolge van het foutsignaal zal de chipsnelheid van de lokale PN generator
verhoogd worden wanneer de lokale PN code achter ligt t.O.v. de ontvangen PN code en vice
versa.

De werking van de DLL wordt nogmaals duidelijk gemaakt in figuur 2.12. Links in figuur 2.12
loopt de lokale PN code precies gelijk met de ontvangen PN code (voor de eenvoud is er maar
één chip van de PN code getekend). Dit levert identieke signalen voor de vroege en late auto
correlatiesignalen op. Deze twee signalen van elkaar afgetrokken, levert dus een foutsignaal
e(O) gelijk aan 0 op.

Rechts in figuur 2.12 loopt de ontvangen PN code voor op de lokale PN code. Dit levert een
foutensignaal, waardoor de klokfrequentie van de lokale PN code wordt verhoogd door de
veo, waardoor de lokale PN code weer in de pas gaat lopen met de verzonden PN code. De
ze regellus regelt continu en probeert het foutensignaal e(0) steeds naar 0 te regelen.

.. ontvangen .ffi__P_N_c_o_d_e--R---t-(S-~---

~ ; ; - p(t-'t+5-7;12) ; : ;

=fEE:~ ~ -p(t-'t+&+T.:RE<I2)~ ~- ~~
: : I : -+-:1""1------

: : 1_ _ ::1_ _ t (s)-

JIJr---~-~-I~_~-i~-;-ni_g---f--......L.l-----t-(-S)---

figuur 2.12: de werking van de delay-Iock loop
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T.g.v. de vorm van de autocorrelatiefunctie (zie figuur 2.5), kan het foutensignaal e(ö) een
voudig grafisch worden uitgezet. Dit is gedaan in figuur 2.13 (zie ook [Kamperman, 1993]).
Uit deze grafiek blijkt dat de DLL slechts werkt wanneer de lokale PN code maximaal één bit
uit fase is t.o.v. de ontvangen PN code. Dit wordt gegarandeerd door de voorafgaande acqui
sitieschakeling (tenzij de acquisitieschakeling een 'vals alarm' heeft gegeven door bv. een hoog
storingsnivo).

figuur 2.13: Error spanning in een delay-Iock loop

2.3.2. Frequentie hopping systemen

de zender
Werd bij een direct sequence zender de PN code direct gemoduleerd op de data gemoduleerde
draaggolf, bij een frequentie hopping zender wordt de PN code gebruikt om een frequentiesyn
thesizer te sturen. Deze frequentiesynthesizer wordt uiteindelijk gebruikt om de data gemodu
leerde draaggolf nogmaals te moduleren. De PN code zorgt in dit geval dus voor een indirecte
modulatie. Het blokschema van een frequentie hopping zender is weergegeven in figuur 2.14.
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figuur 2.14: Eenfrequentie hopping zender
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Bij een direct sequence zender is het gebruikelijk om de data m.b.v. PSK te moduleren. Bij een
frequentie hopping zender worden echter diverse modulatietechnieken toegepast. Veel ge
bruikt wordt echter wel FSK omdat dit zeer eenvoudig te implementeren is. De minst belang
rijke bit van de frequentie synthesizer (het bit dat voor de kleinste frequentieverandering zorgt)
wordt niet met de PN code generator verbonden, maar met de te moduleren data. Op deze
manier wordt de gewenste modulatie bereikt. Andere technieken, zoals PSK, worden echter
ook vaak toegepast.

De werking van een frequentie hopping systeem is als volgt. Het data gemoduleerde signaal
wordt nogmaals gemoduleerd met een steeds in frequentie wisselende draaggolf. Deze fre
quentiewisseling wordt gestuurd door de PN code generator. Het resultaat is een gemoduleerd
signaal dat steeds op een andere frequentie wordt uitgezonden. Op één enkel tijdstip gezien is
het uitgangssignaal van een frequentie hopping zender niet te onderscheiden van een normaal
gemoduleerde draaggolf (dit in tegenstelling tot een direct sequence zender). De power spec
traal density wordt in figuur 2.15 weergegeven. Merk overigens op dat dit een ideaal spectrum
is. In de praktijk zullen er rond de pieken veel ongewenste frequentiecomponenten aanwezig
zijn veroorzaakt door de frequentiesynthesizer.

bandbreedte (Hz)

N
J:

~l
en
Q.

Frequentie (Hz) -

figuur 2.15: de power spectraal density van een frequentie hopping zender

Hoewel niet noodzakelijk is het wel gebruikelijk dat de frequentie synthesizer zijn frequentie
met gelijke stappen 6./ verandert. De totale bandbreedte B is dan gelijk aan 6./ (N-1), waarbij
N het totale aantal gebruikte frequenties is (eigenlijk moet hierbij ook nog de bandbreedte van
het niet-gespreide signaal opgeteld worden, maar deze is zeer klein t.o.v. het gespreide sig
naal).

Het is eventueel mogelijk om een gedeelte van het spectrum niet te gebruiken (door het pro
grammeren van de synthesizer). Dit kan soms van pas komen wanneer door bv. wettelijke be
palingen een gedeelte van het spectrum niet gebruikt mag worden. Door een stuk van het
spectrum te omzeilen, kan toch een grote bandbreedte worden gebruikt (zoals later zal blijken
is de performance des te beter naarmate de gebruikte bandbreedte groter is).

Er zijn twee soorten frequentie hopping zenders, nl. slowen fast frequentie hopping zenders.
Bij een slow frequentie hopping zender worden er meerdere achtereenvolgende databits op één
frequentie uitgezonden, voordat een andere frequentie wordt gekozen. De chiptijd Tc is dus
groter dan de databittijd Tb.

Bij een fast frequentie hopping zender wordt één databit over meerdere frequenties uitgezon
den. Er worden dus meerdere frequenties per databit gekozen. De chiptijd Tc is dus kleiner dan
de databittijd Tb'
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de ontvanger
Een frequentie hopping ontvanger ontspreidt het binnenkomende signaal door dit signaal te
mixen met een volledig identieke frequentie als waarmee het bij de zender is gemixt. In de ont
vanger moet dus een identieke frequentie synthesizer aanwezig zijn en deze moet gestuurd
worden door een identieke PN code generator die volledig synchroon loopt met de verzonden
PN code generator, rekening houdende met een vertraging t van het kanaal. Een code syn
chronisator zorgt voor deze synchronisatie. In figuur 2.16 is een blokschema van een frequen
tie hopping ontvanger gegeven.

Merk overigens op dat er geen enkel verschil is tussen een slow frequentie hopping ontvanger
en een fast frequentie hopping ontvanger. Alleen de code klok zal bij een fast frequentie hop
ping ontvanger een hogere frequentie hebben dan een vergelijkbare slow hopping ontvanger.

de synchronisatie
Het belang van synchronisatie bij een frequentie hopping systeem is even groot als bij een di
rect sequence systeem. Wel is het zo dat de synchronisatie vaak sneller verloopt omdat in het
algemeen de gebruikte PN code bij een frequentie hopping systeem minder snel is dan de PN
code bij een direct sequence systeem. Ook bij een frequentie hopping systeem wordt de syn
chronisatie onderverdeeld in de acquisitie en de tracking.

de acquisitie
Het acquisitiecircuit van een frequentie hopping systeem werkt op eenzelfde wijze als bij een
direct sequence systeem. In de meeste gevallen wordt dan ook de single-dweIl serial-search
methode (zoals weergegeven in figuur 2.10) gebruikt om ervoor te zorgen dat de uitgezonden
PN code maximaall/2Tc (s) voor of achter loopt t.o.v. de lokaal gegenereerde PN code.

Dat!~f.f;j
{d~} ~';;"'~-1 derriódu:'N~
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figuur 2.16: een frequentie hopping ontvanger
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Om ook een andere acquisitie techniek te bespreken, die ook gebruikt kan worden bij een di
rect sequence systeem, wordt hier de acquisitie m.b.v. sync preambles besproken [Dixon,
1994]. Deze techniek wordt vooral gebruikt bij zgn. push-to-talk communicatie, d.w.z. kort
stondige berichten die over en weer worden verzonden. Voordat de eigenlijke data wordt ver
zonden, wordt eerst een goed gekozen korte coderij verzonden. Deze coderij moet voldoende
kort zijn om een snelle acquisitie te kunnen bewerkstelligen, maar voldoende lang om aan de
correlatoreisen te voldoen. De gekozen coderij is in de praktijk enkele honderden tot duizen
den chips groot, afhankelijk van de systeemeisen, de chiptijd en de beschikbare acquisitietijd.

Deze methode blinkt vooral uit door eenvoud van de benodigde schakeling en de eigenschap
dat precies bekend is hoelang de acquisitie duurt, nl. de tijd die het kost om de sync preample
uit te zenden. Bij de meeste methoden is deze tijd niet bekend omdat de lokale PN code min of
meer willekeurig begint om te kijken of er acquisitie optreedt en ook min of meer willekeurig
een volgende mogelijkheid onderzoekt.
Wanneer de synchronisatie echter verloren gaat is het moeilijk tot onmogelijk om opnieuw te
synchroniseren; het synchronisatiecircuit is immers gebaseerd op de sync preamble, en die
wordt slechts aan het begin van elke uitzending uitgezonden. Ook indien er geen acquisitie
optreedt in de beschikbare tijd, bv. door sterke interferentie, zal er tijdens die uitzending geen
acquisitie optreden, waardoor de betreffende uitzending verloren is.

Omdat in een medische omgeving de data van de patiënt lange tijd continu overgezonden
moeten worden, is het gebruik van een sync preamble niet verstandig. Hoewel de acquisitie
snel bereikt zal worden met een eenvoudige circuit, is de verbinding niet meer te herstellen
indien de synchronisatie om welke reden dan ook verloren gaat. Deze methode kan echter wel
licht wel worden gebruik wanneer eenmalig bv. patiëntengegevens van de patiënt naar een
draagbare computer overgedragen moeten worden (zie paragraaf 1.1, punt 9, voor de beoogde
toepassing).

de tracking
Voor de tracking bij een frequentie hopping systeem kan gebruik gemaakt worden van het
time-shared early-Iate code tracking circuit [Pickholtz, 1980, Ziemer, 1985] zoals weergegeven
in figuur 2.17. De werking wordt uitgelegd aan de hand van de golfvormen in figuur 2.18.

figuur 2. J7: Time-shared early-Jate code tracking
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De lokaal gegenereerde frequentie ji, die elke chiptijd Tc wijzigt, heeft meestal een lagere fre
quentie dan de bijbehorende uitgezonden frequentie ju. Dit komt omdat de ontvangen frequen
tie gemixt wordt met de lokaal gegenereerde frequentie, waardoor er een verschilfrequentie
ontstaat die gelijk is aan de middenfrequentie. Hier wordt het ontvangen signaal verder ver-.
sterkt en uiteindelijk gedemoduleerd. Voor de lokaal gegenereerde frequentie geldt dus:

(2.15)

met jmf de middenfrequent frequentie. Hoewel de lokaal opgewekte en de uitgezonden fre
quentie elke Tc seconde verandert, is er wel een één-op-één relatie van de uitgezonden fre
quentie en de bijbehorende lokaal gegenereerde frequentie (de frequentie die opgewekt dient te
worden bij perfecte synchronisatie), gegeven door 2.15.

Met deze informatie kan de werking van het tracking circuit volgens figuur 2.17 uitgelegd
worden aan de hand van figuur 2.18. In deze figuur is de situatie geschetst dat de lokaal opge
wekte frequentie te vroeg komt t.o.v. de ontvangen frequentie. Zowel de ontvangen frequentie
als de lokaal opgewekte frequentie worden gemixt, waardoor aan de uitgang van de mixer o.a.
het verschilsignaal van deze twee frequenties aanwezig is. Wanneer beide frequenties gelijk zijn
is de verschilfrequentie precies gelijk aan de middenfrequent frequentie j"'f Het banddoorlaatfil
ter is zodanig gemaakt dat deze precies de middenfrequent frequentie j"'f doorlaat. Andere fre
quenties worden niet doorgelaten. Hierdoor zal er aan de uitgang van de omhullende detector,
volgend op het banddoorlaatfilter, geen signaal aanwezig zijn wanneer de ontvangen frequentie
en de lokaal opgewekte frequentie niet bij elkaar horen volgens 2.15. Dit is weergegeven als
spanning Vd in figuur 2.18. Deze spanning Vd wordt vermenigvuldigd met de chipcodeklok Vc.

Dit levert de spanning Vg die gelijk aan 0 is wanneer er perfecte synchronisatie optreedt. Wan
neer er nog geen perfecte synchronisatie is opgetreden, levert Vg een foutspanning die negatief
is wanneer de lokaal opgewekte frequentie voor loopt op de ontvangen frequentie en die posi
tief is wanneer de lokaal opgewekte frequentie achter loopt op de ontvangen frequentie. Deze
foutspanning e(8) wordt verkregen na middeling in een loopfilter. M.b.v. deze spanning wordt
continu een Voltage Controlled Oscillator bestuurd die de PN code generator aanstuurt. Op
deze wijze wordt een regellus verkregen die steeds eventuele verschillen wegregelt.
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figuur 2.18: golfvormen bij tracking van een frequentie hopping signaal
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2.3.3. Blokschema synchronisatie
Uitgaande van de acquisitie en tracking circuits zoals in voorgaande twee paragrafen zijn be
schreven, is het mogelijk om een blokschema op te zetten van de werking van de synchronisa
tieschakeling. Dit is gedaan in figuur 2.19 [Pickholtz, 1980].

Figuur 2.19: blokschema van het synchronisatie circuit van een spread spectrum ontvanger

Alleen het tracking circuit is met de data demodulator verbonden omdat er tijdens de acquisi
tieperiode geen sprake kan zijn van dataoverdracht. De verzonden en lokale PN code zijn dan
immers nog niet gesynchroniseerd, zodat er geen enkel databit wordt ontvangen. Het tracking
circuit is ook met de data demodulator verbonden om aan te geven dat tracking altijd door
gaat. ook als er al volledige synchronisatie is bereikt. Immers de verzonden en lokale PN code
zullen altijd de neiging hebben van elkaar 'weg te lopen' door bv. temperatuurverschillen. Het
tracking circuit zal continu eventuele verschillen wegregelen. Als dit niet meer mogelijk is. is
kennelijk de synchronisatie verloren gegaan. Dit moet het tracking circuit signaleren. zodat het
acquisitie circuit wederom een acquisitiecyclus kan laten starten. Verder is de synchronisatie
controller met de data demodulator verbonden omdat de synchronisatie controller kan aange
ven of ontvangen data al dan niet geldig is. Data is geldig indien de synchronisatie controller in
tracking mode staat en ongeldig indien de synchronisatie controller in acquisitie mode staat.

2.4. voordelen direct sequence t.o.v. frequentie hopping
bij telemetrie van medische signalen

Uitgaande van de specifieke eigenschappen van frequentie hopping systemen en een direct se
quence systemen. kunnen de voor- en nadelen van elk systeem gegeven worden bij gebruik van
spread spectrum telemetrie voor de overdracht van medische signalen [SpelIman. 1981] en
[AT&T. 1994]. Aan de hand van de voor- en nadelen kan dan een geschikte keuze worden
gemaakt voor het te gebruiken spread spectrum systeem. Deze voor- en nadelen zijn weerge
geven in tabel 2.1. De meeste eigenschappen volgen direct uit de werking van de twee verschil
lende spread spectrum systemen zoals in dit hoofdstuk besproken.

Deze eigenschappen van een direct sequence en een frequentie hopping systeem komen vrijwel
allemaal voort door het feit dat een direct sequence systeem een interferentie verzwakkend
systeem is en een frequentie hopping systeem een interferentie vermijdend systeem is. Bij een
direct sequence systeem heeft interferentie dus altijd enige invloed. maar minder dan bij een
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conventioneel systeem en bij een frequentie hopping systeem heeft interferentie totaal geen
invloed of net zoveel invloed als bij een conventioneel systeem.

Tabel 2.1: De voor- en nadelen van direct sequence en frequentie hopping systemen

1.
2.
3.

4.

4.

Snelle s nchronisatie
Niet zo evoeli voor near-far roblemen
Bepaalde frequenties kunnen uitgesloten
worden i.v.m. wettelïke eisen bv..

Vooral de nadelen 2 en 3 bij een frequentie hopping systeem maken dit systeem minder ge
schikt voor het gebruik van telemetrie voor medische signalen. Door het hoge piekvermogen,
gelijk aan een conventioneel hoogfrequent telemetrie systeem, bestaat er een kans dat de tele
metrie zender storing veroorzaakt op andere (medische) apparatuur. Bij een direct sequence
systeem is de kans daarop veel kleiner omdat het piekvermogen veel lager is dan bij een fre
quentie hopping systeem met dezelfde parameters. Verder worden er hogere eisen gesteld aan
een zendereindtrap die een hoog piekvermogen moet leveren.
Omdat foutloze dataoverdracht bij een frequentie hopping systeem vrijwel onmogelijk is -een
(smalbandige) interferentie die binnen de frequentieband van het frequentie hopping systeem
valt veroorzaakt in principe storing- moet er een foutencorrigerende code worden toegepast.
Dit maakt de zender extra complex. Aangezien de zender zo klein mogelijk moet worden en zo
weinig mogelijk energie moet dissiperen, is dit een ongewenst effect.

Een direct sequence systeem lijkt dus het aangewezen systeem voor gebruik als telemetrie voor
medische signalen. Het enige grote probleem dat kan optreden is het near-far probleem. Dit
houdt in dat een sterke direct sequence zender in staat is een ontvanger zodanig te oversturen
of het gewenste direct sequence signaal zodanig te overstemmen dat een direct sequence ont
vanger het gewenste direct sequence signaal niet meer kan ontvangen. Bij een frequentie hop
ping systeem treedt dit probleem veel minder op, omdat de kans klein is dat twee frequentie
hopping zenders met verschillende PN code op dezelfde frequentie uitzenden.
Hoewel het near-far probleem een serieus probleem kan zijn, zijn er voldoende tegenmaat
regelen te nemen waardoor het probleem ondervangen wordt. Het is van belang dat de direct
sequence zenders een klein vermogen krijgen en ook dient het vermogen van elke zender gelijk
te zijn. Wanneer de afstanden van de verschillende direct sequence zenders t.O.v. de ontvanger
niet heel verschillend zijn (alle zenders en de ontvanger bevinden zich bijvoorbeeld in dezelfde
operatiekamer), dan treedt het near-far probleem nauwelijks op.
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De nadelen van een minder snelle synchronisatie en een snelle PN code generator zijn met de
huidige stand der techniek eenvoudig op te lossen. Zo is het mogelijk om binnen één ms te
synchroniseren. Een circuit dat een snelle PN code opwekt levert ook geen technische moei
lijkheden meer op aangezien er voldoende snelle logica op de markt is.

Een direct sequence systeem wordt dus aanbevolen om nader te onderzoeken als geschikte
kandidaat als telemetriesysteem voor medische signalen. De performance van een direct se
quence systeem zal nader onderzocht worden in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zal de praktische
kant van een direct sequence systeem nader worden bekeken.



3. BETROUWBAARHEID SPREAD SPECTRUM
VERBINDING

3.1. Inleiding

Verschillende storingsbronnen kunnen de overdracht van medische signalen verstoren. In deze
beschouwing worden de volgende storingsbronnen bekeken.

1. Additieve witte Gaussische ruis (AWGN), veroorzaakt door het kanaal en het front-end
van de ontvanger.

2. Interferentie van externe (medische) storingsbronnen (bv. medische apparatuur).
3. Reflecties van het uitgezonden signaal die de ontvanger bereiken. Aangezien medische sig

nalen in het algemeen binnenshuis worden overgebracht, zullen er altijd reflecties aanwezig
zijn (in de literatuur multipath effecten genoemd). In een operatiekamer zijn er bv. sterke
spiegelende oppervlakten, waardoor er veel reflecties aanwezig zullen zijn.

4. Interferentie veroorzaakt door andere spread spectrum zenders die in de nabijheid gebruikt
worden om bv. andere medische signalen overzenden.

Bewust aangebrachte storingsbronnen, die vaak in de literatuur worden aangedragen en vooral
een militair doel dienen, worden buiten beschouwing gelaten. Het is niet aannemelijk dat in een
niet-militaire omgeving bewust aangebrachte storingsbronnen worden gebruikt. Hoewel een
bewust aangebrachte storingsbron in het algemeen het meest effectief zal zijn om spread spec
trum telemetrie te storen, moet worden opgemerkt dat aan de interferenties van externe
(medische) storingsbronnen geen enkele eis wordt gesteld (behalve dat ze een eindig vermogen
uitstralen), zodat zij in sommige situaties wellicht even effectief medische telemetrie m.b.V.
spread spectrum technieken kunnen storen als een bewust aangebrachte storingsbron.

In dit hoofdstuk zal theoretisch worden aangetoond dat een direct sequence spread spectrum
systeem met BPSK modulatie een aanmerkelijk kleinere bitfoutenkans heeft dan een BPSK
systeem met gelijke parameters, m.u.v. de bandbreedte.

Hiervoor zal eerst de bitfoutenkans van een normaal BPSK systeem in witte Gaussische ruis
worden afgeleid. Later zal worden aangetoond dat in de meeste gevallen interferenties na ont
spreiding in een spread spectrum systeem beschouwd kunnen worden als witte Gaussische ruis.
In dit geval kan deze bij de bestaande witte Gaussische ruis worden opgeteld. De bitfoutenkans
kan dan bepaald worden aan de hand van het totaal toegevoerde witte Gaussische ruis aan de
detector van de ontvanger.

3.2. Bitfoutenkans van een BPSK systeem

3.2.1. bitfoutenkans van een binair communicatie systeem in Gaussische ruis
Een algemene ontvangerstructuur voor het binaire detectieprobleem wordt weergegeven in
figuur 3.1. Tijdens een tijd Tb wordt er een bronbit dk verzonden. Dit bit kan de waarde 0 of 1
hebben en wordt respectievelijk gekarakteriseerd door een signaal slt) en slt) met een eindige
energie (bij een spread spectrum systeem zullen deze signalen verkregen worden na ontsprei
ding). De ontvanger ontvangt een van deze twee signalen (gezien op één tijdstip) samen met
additieve witte Gaussische ruis met power spectraal density functie Gij) en een gemiddelde

33
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van nul. Elke Tb seconden wordt door de ontvanger een beslissing genomen welk signaal (en
dus welk bit) is verzonden.

AWGN: net)
Zet initiële condities
op nul elke Tb sec.

figuur 3.1: Algemene ontvangerstructuur voor binaire signalen in witte Gaussische ruis

De ontvanger bestaat uit een lineair, tijd-invariant filter dat gevolgd wordt door een bemonste
raar en treshholdvergelijker. Als het monster aan het einde van het Tb interval groter is dan een
treshold A dan besluit de ontvanger dat slt) aanwezig is; als het monster aan het einde van het
Tb interval kleiner is dan een threshold A dan besluit de ontvanger dat slt) aanwezig is.

Omdat het filter lineair en tijd-invariant is, kan de uitgang van het filter beschreven worden
m.b.v. de impulsresponsie h(t). Het signaal op tijdstip t=kTb aan de uitgang van het filter kan
geschreven worden als:

(3.1)

Hierbij is slt) de responsie ten gevolge van het signaal en nlt) de responsie ten gevolge van de
ruis. Wanneer Z(t) een stochastisch proces is, gedefinieerd als:

{
Sl(t-(k-l)~)

Z(t) =
S2(t -(k -1)~)

(3.2)

dan geldt voor de uitgang op tijdstip t=kTb ten gevolge van de signaalcomponent:

kT.

so(kI;,) = JZ(-r)h(kI;, - r)dr
--«>

kT.

= JZ(r)h(k~ -r)dr+ ISItermen
(k-l)T.

(3.3)

waarbij de ISI termen voor de InterSymbool Interferentie termen staat. Wanneer de ISI termen
verwaarloosd worden (bij een goed communicatiesysteem ontwerp is dit toegestaan) wordt
uiteindelijk uit (3.2) en (3.3) met verandering van variabelen verkregen:

Tb

JSI (r)h(~ - r)dr =SOl (k~)
o
T.

I s2(r)h(~ - r)dr =s02(k~)
o

(3.4)
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Omdat nrt) als een Gaussische variabele wordt verondersteld, zal nlt) ook een Gaussische
variabele zijn (de superpositie integraal is een lineaire transformatie). Daarom zijn alleen het
gemiddelde en de variantie nodig om de probability density functie voor nlt) vast te stellen.
Omdat nrt) een gemiddelde van nul heeft, geldt dat ook voor no(t). Daarom is de variantie van
nlt) gelijk aan het gemiddelde van het kwadraat en dus gelijk aan het gemiddelde ruisvermo
gen aan de uitgang van het filter. Er geldt dus:

00

No = E{n/(t)} =JGn (f)IH(f)1
2
df

Als het k-de bit dk gelijk aan 0 is, dan geldt:

(3.5)

(3.6)

Hierbij is SOl een constante en no een Gaussische variabele met gemiddelde nul en een variantie
volgens (3.5). De conditionele probability density functie (pdf) van Vis dan ook gelijk aan:

1 (-(V-S )2)
f"ldt=O(V) =~exp 2NOl

o 0

(3.7)

Op dezelfde wijze wordt de pdf van V verkregen wanneer het k-de bit dk gelijk aan 1 is. Dit
levert op:

(3.8)

In beide gevallen geldt: -00 <v < 00.

Veronderstel 50/(1',) < s02(1',) en dat de ontvanger op tijdstip kTb beslist dat er een 0 is verzon
den wanneer V(kT,) < A en dat er een 1 is verzonden wanneer V(kT,) ~ A (A is de threshold).
Voor de bitfoutenkans Pe geldt dan:

~ =P(dfc =O)P(V(kJ;,) ~ AJdfc =0)+ P(dfc =I)P(V(kJ;,) < Aldfc =1) (3.9)

In het te beschouwen systeem geldt: P(dfc =0) =P(dfc =1) =1/2 (d.w.z. dat de kans om een
O-bit uit te zenden even groot is als de kans om een I-bit uit te zenden). In dat geval gaat (3.9)
over m:

(3.10)

Wanneer nu (3.7), (3.8) en (3.10) worden gecombineerd, wordt een expressie verkregen voor
de bitfoutenkans Pe van een binaire ontvanger in witte Gaussische ruis. Dit levert op:

00 ( "') A ( )2)1 1 - v-s - 1 1 - v-s
P =-J exp ( Ol) dv+- J exp 02 dv
• 2 A .J2trNo 2No 2 -n.J27rNo 2No

(3.11)
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De conditionele pdfs zijn uitgezet in figuur 3.2. Hierbij is het lichtgrijze vlak de foutenkans,
gegeven door de linkerintegraal van (3.11) en het donkergrijze vlak de foutenkans gegeven
door de rechterintegraal van (3.11).

figuur 3.2: de conditionele probabi/ity density functies van het filter op tijdstip t=kTb

Ten gevolge van de gelijke kans van een 0- en I-bit in aangeboden data (dJ en de symmetri
sche vorm van fV~t=o(V) en fV~t=I(V) kan worden aangetoond dat de optimale threshold A,

waarbij de bitfoutenkans Pe wordt geminimaliseerd, gelijk is aan de waarde waar de twee
conditionele pdfs elkaar snijden (zie figuur 3.2) [Shanmugam, 1985]. Deze waarde is gelijk
aan:

(3.12)

Deze optimale waarde gesubstitueerd in (3.11) en gebruik makend van de symmetrie van de
twee pdfs, levert de minimale foutenkans Pe:

(3.13)

De onderste integraal is verkregen door gebruik van: z =v;-;;; .Deze onderste integraal
No

wordt ook wel de Q-functie genoemd. Deze functie is een monotonisch dalende functie, zodat
de bitfoutenkans Pe kleiner wordt wanneer (S02 -sol)/2~No groter wordt, d.w.z. de bitfou
tenkans Pe wordt kleiner naarmate de signaaVruisverhouding aan de uitgang van het filter gro
ter wordt. De Q-functie is een zeer belangrijke functie om de bitfoutenkans Pe te bepalen, om
dat deze algemeen geldig is voor een ontvanger die binaire signalen ontvangt in witte Gaussi
sche ruis. De Q-functie is dan ook veelvuldig getabuleerd (integraal (3.13) is alleen numeriek
oplosbaar). Zie hiervoor bv. [Ziemer, 1985].
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Definieer nu:

dan geldt:

P =o(rma.,,)
• - 2

zodat de bitfoutenkans Pe kleiner zal worden, naarmate r malt groter wordt.

(3.14)

(3.15)

Als van witte Gaussische ruis wordt uitgegaan, zodat voor de dubbelzijdige psd van de ruis
geldt: Gn(f) = Tl/2 (WIHz), dan kan voor 'Y~a." geschreven worden [Shanmugam, 1985]:

(3.16)

3.2.2. Match filter ontvanger
In de algemene afleiding voor de bitfoutenkans Pe zijn er nog twee grootheden die bepaald
moeten worden, nl. het ontvangerfilter h(t) en de signalen SOl en S02' Dit zijn de responsies van
het filter h(t) op de ingangssignalen die resp. het verzonden 0- en I-bit representeren. De taak
van het filter h(t) is om een zo groot mogelijke signaal/ruis verhouding aan de uitgang van het
filter te krijgen, zodat de bitfoutenkans Pe zo klein mogelijk wordt. In het geval van witte
Gaussische ruis voldoet een filter met de volgende frequentiekarakteristiek hieraan [Ziemer,
1985]:

(3.17)

waarbij Si!) en SifJ de fouriertransformaties van slt) en slt) zijn. Het sterretje geeft hier de
complex geconjugeerde aan. Door inverse fouriertransformatie geeft (3.14) voor h(t):

(3.18)

Een binaire ontvanger volgens figuur 3.1 met een filter dat een karakteristiek volgens (3.18)
heeft, wordt een matched filter ontvanger genoemd, omdat het filter wordt aangepast aan de
aangeboden ingangssignalen slt) en slt). In de praktijk is een filter volgens (3.18) zeer moei
lijk te realiseren. Er zijn echter praktisch realiseerbare implementaties die een matched filter
ontvanger vrijwel benaderen. Dit worden optimale ontvangers genoemd. Een implementatie,
die bij een BPSK spread spectrum systeem zeer vaak wordt gebruikt, is de correlator ontvan
ger. Deze zal nu besproken worden.

3.2.3. De correlator ontvanger
De uitgang van het filter h(t) volgens figuur 3.1 is gelijk aan:

/crb

V(kI;,) = IZ'(r)h(kI;, - r)dr (3.19)



38 Betrouwbare overdracht van medische signalen lII.b.v. spread spectrum telemetrie

met Z'(tJ gelijk aan Z(tJ + n(t), het ontvangen ingangssignaal. Omdat de gedefinieerde h(t) in
(3.19) van een matched filter ontvanger 0 is voor t 'I. «k -1)~,kJ;,), levert (3.18) gesubstitu
eerd in (3.19) op:

k1i,

V(kJ;) = JZ· (r)[s2(r)-s( (r)]dr
(k-I)1i,

1i, Tb

= JZ'(r)s2(r)dr- JZ'(r)sl(r)dr
o 0

(3.20)

Uit (3.20) volgt dat een optimale ontvanger verkregen kan worden zoals weergegeven in fi
guur 3.3. Dit wordt een correlator ontvanger genoemd.

Z'(t)
t=kJ;,

+
Beslissing

Figuur 3.3: De correlator ontvanger

Een praktische implementatie wordt gegeven in figuur 3.4 en wordt de integrate-and-dump
ontvanger genoemd. Wanneer aan de conditie Re» ~ wordt voldaan, dan kan de integrator
als ideaal worden beschouwd en kan de integrate-and-dump ontvanger beschouwd worden als
een zeer goede benadering van de correlatie ontvanger van figuur 3.3. Deze integrate-and
dump ontvanger wordt vaak toegepast in een direct sequence BPSK systeem.

t=kT"

nrt)

Ff/teP"fi"'niis
itennc,"gè,,§;,+
te beperk,/n'"

Thf~~h'óid
v(kIJ vergelijker Beslissing

b

Figuur 3.4: Een praktische implementatie van de correlator ontvanger

3.2.4. De bitfoutenkans van een BPSK systeem in witte Gaussische ruis
Voor een BPSK (Binaire Phase-Shift Keying) systeem geldt het volgende:

SI (1) = -J2P cos(aJot)

S2 (1) = ~hp cos(aJol)

Sz (t) - SI (1) =2.J2P cos(aJot)

(3.21)
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Dit geeft samen met (3.18) en (3.4)

kTt

SOl (kT,,) = J-.J2P cos({j)ot)[2.J2P cos({j)ot)]dt
(k-I)Tt

T.

= -4PJ(Ij2 + Ij2cos(2{j)ot))dt ~ -2PT"
o

kT.

S02 (kT,,) = J.J2P COS({j)ot)[2.J2P cos({j)ot)]dt
(k-I)T.

Tt

= 4PJ(Ij2 + Ij2cos(2{j)ot))dt ~ 2PT"
o

(3.22)

(3.23)

Hierbij is de dubbele frequentie component 2{j)o weggelaten omdat deze zeer eenvoudig in de
ontvanger is weg te filteren (in de praktijk gebeurt dat ook). Uit (3.12), (3.22) en (3.23) volgt
dat de optimale threshold A gelijk is aan 0, onafhankelijk van het verzonden vermogen P.

Uit (3.16) en (3.21) volgt:

(3.24)

Uit (3.15) en (3.24) volgt dan uiteindelijk de bitfoutenkans Pe in witte Gaussische ruis voor een
BPSK systeem:

(3.25)

met E de ontvangen energie per bit. In figuur 3.5 is de bitfoutenkans uitgezet tegen de sig
naaVruisverhouding E/Tl aan de ingang van de BPSK demodulator (in dB).

6 8 10 12
SignaaVRuis verl>outlng EI" (dB) -

..2o

•
,
:----r----• --...... r--.....

~

"'""~'"'\10"

P')10
10'

10"

10"

10'

Figuur 3.5: bitfoutenkans Pe van een BPSK systeem in witte Gaussische ruis

In deze grafiek is te zien dat zelfs bij een lage signaal/ruis verhouding de bitfoutenkans Pe klein
is, zodat een betrouwbare overdracht mogelijk is, wanneer er alleen witte Gaussische ruis als
stoorsignaal aanwezig is. Een medisch telemetriesysteem kan als betrouwbaar worden be
schouwd wanneer zelfs bij alle mogelijke te verwachten stoorsignalen de bitfoutenkans niet
veel groter is dan wanneer er slechts Gaussische ruis aanwezig zou zijn. Figuur 3.5 kan als
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ondergrens worden gezien voor de minimale bitfoutenkans Pe omdat Gaussische ruis altijd
aanwezig zal zijn. Vaak zal bij het te onderzoeken systeem het storingsnivo vele malen groter
zijn dan de aanwezige witte Gaussische ruis. Zoals al gezegd moet echter ook dan de bitfou
tenkans Peniet veel groter zijn dan de situatie zonder een hoog storingsnivo.

3.3. 8itfoutenkans van een direct sequence 8PSK systeem

3.3.1. Inleiding
Als alle ontvangen stoorsignalen worden weergegeven als i(t) dan wordt aan de ingang van een
spread spectrum ontvanger het volgende direct sequence spread spectrum signaal ontvangen
(zie ook figuur 2.8):

J2Pp(t)d(t) cos(2;ifot + 0) + iet) (3.26)

Hierbij is de tijdvertraging verwaarloosd. Voor de verdere analyse heeft dit geen invloed, mits
perfecte synchronisatie van de verzonden en lokaal gegenereerde PN code wordt veronder
steld.

Na ontspreiding wordt aan de ingang van het banddoorlaatfilter volgens figuur 2.8 het volgen
de signaal aangeboden:

J2Pd(t)cos(2;ifot + 0) + p(t)i(t) (3.27)

Bij gebruik van een matched filter ontvanger wordt aan de ingang van de tresholdvergelijker
(figuur 3.1) op tijdstip t=Tb het volgende signaal aangeboden (zie vergelijking 3.22 en 3.23):

metl(T,):
1b

1(I;,) = 2J2PI p(t)i(t) cos(2;ifot + O)dt
o
N-I Tb

=2J2P LP"JTI(t - nTJi(t) cos(2;ifot + O)dt
"=0 0

(3.28)

(3.29)

Hierbij is TI(t) een rechthoekige puls met waarde 1 voor 0 ~ t < 1; en 0 elders, e is uniform
verdeeld tussen -1t en 1t en Nhet aantal chips per bit.

Als gedefinieerd wordt:
(,,+I)T,.

v" = Ii(t)cos(2;ifot + O)dt
"T,.

dan kan (3.29) geschreven worden als:
N-I

1(I;,) =2.J2PLP" v"
,,=0

(3.30)

(3.31)
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De gemiddelde waarde van I(t) is t.g.v. de uniforme verdeling van egelijk aan 0. Daarom is de
variantie van I(t) gelijk aan het gemiddelde van het kwadraat. Dit geeft:

N-\N-\

Efl2(J;;)] =8PLLE[PnPm]E[vnvm l
n=O m=O

(3.32)

Omdat de spreidingscode p(t) een pseudo-random code is, is de code chip rij {Pn} ongecorre
leerd, d.w.z. E[PnPm] =E[Pn]E[Pm] voor 1I:t: m. Uit de eigenschappen van de spreidingscode
(zie paragraaf 2.2.1) blijkt dat er in één periode van de spreidingscode precies geldt: (Aantal
chips met waarde 1) - (Aantal chip met waarde -1) = 1, d.w.z. in een periode is er precies één
chip met waarde 1 meer dan het aantal chips met waarde -1. Voor grote waarden van N (d.w.z.
dat er veel chips in een periode aanwezig zijn), kan bij benadering gezegd worden dat het aan
tal chips met waarde 1 gelijk is aan het aantal chips met waarde -1. In de praktijk is N groot,
zodat van deze benadering gebruik gemaakt wordt. Met deze benadering geldt:

Hiermee kan (3.32) vereenvoudigd worden door:

N-l

E[I 2 (J;,)] =8PLE[v;]
n=O

=8PNE[v2
]

(3.33)

(3.34)

Deze variantie aan de ingang van de demodulator is afhankelijk van de interferentie irt). In de
volgende paragrafen zullen verschillende interferentiesignalen besproken worden. Aan de hand
hiervan kan bepaald worden wat de invloed is op de bitfoutenkans van een BPSK systeem bij
verschillende interferenties.

3.3.2. De invloed van een sinusvormige interferentie
De invloed van een sinusvormig interferentie (een smalbandige interferentie) is het sterkst
merkbaar wanneer de frequentie van de interferentie gelijk is aan de centerfrequentie10 van het
uitgezonden signaal [Simon, 1985].

Beschouw het stoorsignaal:

i(t) =~2P; cos(27ifot + ei) (3.35)

waarbij Pi het gemiddelde vermogen en ei de fase van de interferentie is. Aangezien het inter
ferentiesignaal (veroorzaakt door externe medische apparatuur) volledig onafhankelijk is van
het verzonden BPSK signaal, kan de fase ei als een stochastische variabele worden be-

schouwd die uniform verdeeld is in het interval (0,21t).

Het interferentiesignaal (3.35) ingevuld in (3.30) levert op:
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("+1)1;.

VII = J~2P; cos(27ifot + 0; ) cos(27ifot + B)dt
"Te

1 (II+l)T, T
=-~2P; J cos(0; - B)dt =-=-~2P; cos(0; - B)

2,,1;. 2

(3.36)

waarbij de dubbele frequentiecomponenten zijn weggelaten. Omdat 0; een random variabele
is, is VII dat ook. Het gemiddelde hiervan is gelijk aan:

T 2" 1
E[v,,] =-=-.J2P; J-cos(0; - B)d0; =0

2 o21f
(3.37)

Omdat het gemiddelde gelijk aan 0 is, is de variantie gelijk aan het gemiddelde van het kwa
draat. Dit levert op:

(3.38)

Ook hier zijn de dubbele frequentiecomponenten weggelaten. Voor het gemiddelde van het
interferentiesignaallevert (3.38) samen met (3.34) geeft (gebruik makend van Tb=TcN):

(3.39)

De signaaVruisverhouding (SNR)threshold aan de ingang van de thresholdvergelijker wordt gege
ven als de verhouding van E[(2P~)2] = 4p2J,:2 en E[I2(J,:)] = 2PJ,:P;1;. Dit geeft:

(SNR) = 4p
21;,2 _ 2P 1;, _ 2P N

Ihreshold 2PT..PT. - P T. - P c
bIC I C I

(3.40)

Vergelijking (3.40) geeft de kern van de storingsonderdrukking van een spread spectrum sys
teem. Uit deze vergelijking volgt dat het vermogen Pi van een sinusvormig stoorsignaal aan de
ingang van de thresholdvergelijker met een factor Ne wordt verzwakt. Deze Ne wordt de pro
cessing gain genoemd, één van de belangrijkste parameters van een spread spectrum systeem.
Omdat de bandbreedte van een signaal ongeveer gelijk is aan 2/T, waarbij T de tijdsduur van
een uitgezonden bit voorstelt, kan voor de processing gain ook worden geschreven:

(3.41)

Hierbij is ~s de bandbreedte van het uitgezonden, gespreide signaal, en Wbron is gelijk aan de
(minimaal benodigde) bandbreedte van een bron-databit. De processing gain kan dus ook wor
den beschouwd als de mate waarmee de bandbreedte van een databit wordt gespreid bij het
uitzenden. De processing gain geeft in zekere zin ook de 'verkwisting' van bandbreedte aan,
omdat het de spreidingsfactor geeft waarmee de minimaal benodigde bandbreedte voor be-
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trouwbare overdracht wordt gespreid. Hoewel met de minimaal benodigde bandbreedte een
betrouwbare overdracht van data mogelijk is, is hier wel meer vermogen voor nodig in een
omgeving met interferentie; immers als er niet gespreid wordt, is er ook geen processing gain
en zal een interferentiesignaal niet verzwakt bij de ingang van de thresholdvergelijker (de fei
telijke demodulator) aankomen. Door de databits te spreiden in bandbreedte, is er minder ver
mogen nodig voor een betrouwbare overdracht. Bij de toepassing van medische telemetrie
heeft dit verschillende voordelen, nl.:

1. Een spread spectrum zender zal langer met batterijen kunnen werken.
2. De kans dat een spread spectrum zender zal storen op overige apparatuur is kleiner.
3. De spread spectrum zender kan kleiner worden door het toepassen van een kleinere ver

mogenstrap (minder koeling noodzakelijk).
4. De kans op typegoedkeuring van de zender is groter; zie hiervoor verder paragraaf4.4.

Uit (3.31) blijkt dat het interferentiesignaal 1(1',) bestaat uit een som van Ne ongecorreleerde
random variabelen met gelijke verdeling [Proakis, 1994]. Omdat Ne bij een praktisch spread
spectrum systeem groot is, mag het centrale limit theorema worden toegepast om te conclude
ren dat 1(1',) een Gaussische verdeling heeft. In dat geval kan (3.25) gebruikt worden om de
bitfoutenkans Pe te bepalen. De variantie (of energie) van deze Gaussische verdeling is gelijk
aan PjTe= P/Wss= E/Ne =10 met Ei de uitgezonden energie van de interferentie. D.m.V. spread
spectrum wordt het vermogen Pi van een sinusvormige interferentie dus gespreid over een
bandbreedte Ww Deze energie kan worden opgeteld bij de al aanwezige ruisenergie Tl. Dit
geeft voor de bitfoutenkans Pi bij een sinusvormige interferentie met een frequentie gelijk aan
de centerfrequentiefo van het uitgezonden spread spectrum signaal:

(3.42)

Om een indruk te geven wat de processing gain voor invloed heeft op de betrouwbaarheid van
een spread spectrum verbinding, wordt de stoorenergie Ei uitgedrukt in de ruisenergie Tl. Dit
levert op:

(3.43)

Bij grote k (dus bij een sinusvormige interferentie met een groot vermogen t.o.v. het ruisver
mogen) kan Ne in de noemer worden verwaarloosd, zodat de ontvangen energie E a.h.W. met
een factor Ne wordt vermenigvuldigd.

Om een indruk te krijgen van het storingsonderdrukkend vermogen van de processing gain, is
formule (3.43) uitgezet in een aantal grafieken. In figuur 3.6 is de bitfoutenkans uitgezet tegen
variabele E/Tl en k en verschillende vaste processing gains (N= 10, N= 100 en N= 1000, d.W.Z.
resp. 10, 20 en 30 dB). In figuur 3.7 is de bitfoutenkans uitgezet tegen variabele E/Tl en N en
verschillende vaste storingssterkten (k=10, k=100 en k=1000, d.W.Z. resp. 10, 20 en 30 dB).
In deze grafieken geldt, hoe donkerder de grijstint, des te kleiner is de bitfoutenkans.
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Figuur 3.6: De bitfoutenkans bij variabele k en verschil/ende N

Figuur 3.7: De bitfoutenkans bij variabele N en verschillende k
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Uit deze grafieken is de werking van de processing gain op smalbandige storing te zien. Uit de
grafieken blijkt dat er een minimale E/Tl noodzakelijk is, hoe groot de processing gain ook is.
Dit is logisch aangezien een smalbandige storing weliswaar aanzienlijk onderdrukt wordt door
een voldoende grote processing gain, maar altijd samen met de witte ruis zorgt voor een toe
name van de bitfoutenkans.
Uit figuur 3.6 blijkt dat een spread spectrum ontvanger bij een kleine processing gain (bv.
N=IO) slechts voor smalbandige storingen enige malen groter dan de witte ruis energie een
afdoende remedie is. Uit de grafieken blijkt dat bij N=IO, al bij een k=50 een onacceptabele
bitfoutenkans optreedt.
Bij een processing gain N= 1000 wordt zelfs bij grote k een niet al te grote toename van de
bitfoutenkans verkregen. Bij een E/Tl van 12 dB en de afwezigheid van smalbandige storing
wordt een bitfoutenkans van 10-8 verkregen, terwijl de bitfoutenkans toeneemt tot 10-4 wan
neer er een smalbandige storing optreedt die 1000 maal zo sterk is als de witte ruis, waarbij de
bitfoutenkans bij een E/Tl van 12 dB min of meer lineair toeneemt bij toenemende k. Bij een k
van 500 is de bitfoutenkans dus ongeveer 10-6, een zeer bruikbare waarde.
In figuur 3.7 wordt de werking van de processing gain nogmaals op een andere manier belicht.
Uitgaande van een vaste k wordt de bitfoutenkans bij variabele processing gain gegeven. De
conclusie is echter gelijk:

áterde pr&:~ssirig~~il1,Z,~~st~gr?ter kan eensmalbal1dig~..~~Ori'.l?:V'.l:~~~deraesdS~,
"trê"iîf~'gevplgel1 voor de bitfolltel1kans.):;j;i';f'.•i;,\;.i!1.:iJ;};~J~ftfi;;;$' . .

3.3.3. De invloed van een breedbandige interferentie
Om de invloed van breedbandige interferentie na te gaan wordt uitgegaan van een breedbandi
ge interferentie met een bandbreedte die tenminste gelijk is aan de bandbreedte van de spread
spectrum ontvanger (de overige energie van de interferentie is niet van belang, want deze kan
door een banddoorlaat filter weggefilterd worden) en voorgesteld kan worden door witte
Gaussische ruis (in de betreffende bandbreedte), zoals weergegeven in figuur 3.8. Het totale
vermogen van de interferentie is gelijk aan Pj = ~s Jo..

psd (WlHz)j

-Ic

Jo
2

o ~

f(Hz)

Figuur 3.8: Breedbandige interferentie

De invloed van deze interferentie wordt vastgesteld aan de hand van de bitfoutenkans en wordt
op gelijke wijze bepaald als bij smalbandige interferenties4 •

In (3.34) wordt de variantie van de interferentiecomponent aan de ingang van de demodulator
gegeven. Om deze component te kunnen bepalen is het moment E[v2J nodig, waarbij v gedefi-

4 In de oorspronkelijke publikatie [Proakis, 1994] van deze afleiding zijn enige drukfouten geslopen; de gecor
rigeerde afleiding, in iets gewijzigde vorm, wordt hier gepresenteerd.
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nieerd is in (3.30). Bij breedbandige interferentie die voorgesteld kan worden als witte Gaussi
sche ruis is het gebruikelijk om de zgn. quadratuur beschrijving te gebruiken [Shanmugam,
1985]. Dit geeft voor de breedbandige interferentie J(I):

(3.44)

waarbij Jc(t) en .Is(I) de twee quadratuurcomponenten zijn. Als de dubbele frequentie
componenten verwaarloosd worden en gebruik wordt gemaakt van de statistische eigenschap
pen van de quadratuur componenten, nl. E[Jc(I)] = E[.fs(IJ] = 0 en RJc(T}=E[JJI)Jc(t+ T}]=
E[.Is(I).Is(t+ T}]=JoW.rs sinc(1tW.rsT}, dan'volgt uit (3.30):

(3.45)

Dit is een integraal van de autocorrelatie functie over het vierkant gedefinieerd door het gebied
0::;; IJ ::;;Tc en 0 ::;; 12::;;Tc, zoals weergegeven in figuur 3.9.

11T
1,1-------------,

0'-------...-

~ ~. ~

Figuur 3.9: Het integratiegebied van integraal (3.45)

Uit figuur 3.9 blijkt dat de dubbele integraal (3.45) vervangen kan worden door de enkele inte
graal (waarbij 't = IJ - (2):

(3.46)

Er is een verband tussen Tc en Wss. Dit kan weergegeven worden door Tc = aJWss, waarbij
geldt: a ~ 1. De keuze voor de waarde van a, is een ontwerpersbeslissing. Hoe groter a, des
te meer gewenst vennogen er wordt ontvangen, maar ook des te meer breedbandige storing
wordt ontvangen. Als voor Wss de hoofdlob van de sinc2-functie wordt gedefinieerd bij een
direct sequence systeem, dan is a gelijk aan 2 in figuur 2.7. Uitgaande van dit verband, kan
(3.46) m.b.V. schalen van de bovengrens naar TcWss=a en gebruik makend van de symmetrie
geschreven worden als:
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met (3.47)

I(a)=2j(I-~) sin(1l"'r) d'r
o a 1l"'r

I(a) kan numeriek worden opgelost voor zinvolle waarden van 0.. Dit is gedaan in de grafiek
van figuur 3.10. Uit deze grafiek blijkt dat l(a) steeds iets kleiner dan 1 is, maar wel langzaam
naar 1 toegaat (hoewel dit niet direct uit de grafiek volgt, geldt wel: lim I(a) =1).

Q--..o

I(a) Î 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1 2 3 4 5

a ...

Figuur 3.10: Defunctie I(a)

Uit (3.34) kan m.b.v. (3.47) de variantie aan de ingang van de detector bepaald worden af
komstig van de breedbandige interferentie component. Dit geeft (gebruik makend van
Tb=TcN):

(3.48)

De signaallruisverhouding (SNR)lhreshold aan de ingang van de thresholdvergelijker wordt gege
ven als de verhouding van E[(2PJ;,)2] =4p 2 T,,2 en E[J 2 (T,,)] =2PT"JaI(a). Dit geeft:

(3.49)

De bitfoutenkans bij breedbandige interferentie volgt dan uiteindelijk uit (3.25). Dit geeft:

(3.50)
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Uit (3.50) volgt dat een spread spectrum systeem geen wezenlijke performance verbetering
geeft t.O.v. een conventioneel systeem. De interferentie energie wordt slechts met een factor
I(a) verkleind, waarbij I(a) dicht bij 1 ligt. Het gebruik van spread spectrum technieken om
breedbandige interferentie te onderdrukken heeft dus niet zoveel nut. Aan de andere kant is
een breedbandige interferentie bij een conventioneel systeem veel minder ernstig dan een smal
bandige interferentie omdat een breedbandige interferentie vrijwel onmogelijk een even groot
piekvermogen kan leveren over een grote bandbreedte dan een smalbandige interferentie. Juist
een smalbandige interferentie wordt bij een spread spectrum systeem met een factor onder
drukt, gelijk aan de processing gain, zodat juist de interferentie die meeste storing veroorzaakt
effectiefwordt onderdrukt.

3.3.4. De invloed van gepulste interferentie
Een breedbandige interferentie die pulsvormig de interferentie energie afgeeft, dit verschijnsel
treedt bv. op bij diathermie apparatuur in coagulatiemode, kan de performance van een direct
sequence spread spectrum systeem dramatisch doen dalen. Een gepulste breedbandige interfe
rentie is dan ook de meest effectieve interferentie [Pickholtz, 1980]. Daarom wordt hier geke
ken naar de gevolgen van de biterrorkans bij gepulste breedbandige interferentie.
In figuur 3.8 is een breedbandige niet pulsvormige interferentie gegeven met een totaal tijdge
middeld interferentievermogen ~. in een bandbreedte Wss , zodat Jo =Pj IWss.. Wanneer de in
terferentie niet continu in de tijd uitzendt, maar slechts een fractie p, waarbij hetzelfde tijdge
middelde vermogen~· wordt gebruikt, is het vermogen dat de interferentiebron uitzendt gelijk
aan Pj lp. (Wanneer de interferentiebron niet uitzendt, een fractie l-p van de tijd, wordt er ui
teraard geen interferentievermogen uitgezonden). Als nu wordt aangenomen dat er geen inter
ferentie aanwezig is wanneer de gepulste interferentiebron niet uitzendt en de invloed van de
functie I(a) wordt verwaarloosd, dan kan m.b.v. (3.50) de bitfoutenkans P.(p) bij een gepulste
interferentiebron worden bepaald. Deze is gelijk aan:

(3.51)

De bitfoutenkans is afhankelijk van de fractie van de tijd p dat de interferentiebron uitzendt.
Door (3.51) te differentiëren naar p, kan p. gevonden worden die de maximale storing veroor
zaakt, d.w.z. waarbij de bitfoutenkans maximaal is. Dit levert op:

r 0.71

• IEb/Jo'
p =~ll,

De bijbehorende bitfoutenkansen zijn gelijk aan:

E
Jb ~ 0.71

o
Eb
7<0.71

o

(3.52)

p=•

Eb ~0.71
Jo

Eb <0.71
Jo

(3.53)
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De onderste bitfoutenkans is slechts van theoretisch belang. Bij een verhouding van EJJo van
0.71 is de bitfoutenkans gelijk aan 0.12. Bij kleinere verhoudingen is deze nog slechter. Voor
een praktische implementatie is dat niet acceptabel.

De bitfoutenkans bij p., gegeven door (3.53), als ook de bitfoutenkans bij p=l, p=O.1 en
p=O.O 1 zijn weergegeven in figuur 3.11.
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Figuur 3. JJ: de bitfoutenkans bij gepulste interferentie

Uit deze grafiek valt op dat een gepulste storing een zeer grote invloed heeft op de perform
ance van een direct sequence spread spectrum systeem. Zo is het verschil bij een bitfoutenkans
van 10's gelijk aan 17 dB tussen een niet gepulste interferentie en een gepulste interferentie met
p=O.01. Met een gepulste interferentie die maximaal performanceverlies geeft (p.) is vrijwel
geen betrouwbare verbinding mogelijk, gezien het hoge vermogen dat hiervoor nodig is (zie de
gestippelde lijn in figuur 3.11).
Toch is dit probleem oplosbaar. M.b.v. interleaving (d.w.z. de volgorde van de uit te zenden
bits veranderen) is met een gepulste interferentie een vrijwel gelijkwaardige performance te
bereiken als met een niet gepulste interferentie [Proakis, 1994]. De zender en ontvanger wor
den hierdoor echter wel complexer. De interleaver is een onderdeel van de kanaalencoder zoals
weergegeven in figuur 2.1.

3.4. Multipath effecten

Bij gebruik van een hoogfrequent verbinding in een binnenhuisomgeving, zoals een ziekenhuis,
zullen er onherroepelijk reflecties van de direct uitgezonden golf optreden. Doordat de directe
golf terugkaatst op bv. muren en objecten, ontstaan er meer golven die in het algemeen zwak
ker zijn dan de directe golf en later aankomen bij de ontvanger (omdat ze een langere weg
moeten afleggen). Dit wordt het multipatheffect genoemd. In het geval van een direct sequence
spread spectrum systeem, wordt aan de ingang van de ontvanger door het multipath effect het
volgende signaal ontvangen:

L

y(t) =d(t)p(t).J2P cos(wot) +Ld(t - 'Jp(t - 'Jai .J2P cos(aJo(t - 'i) +BJ (3.53)
i=\
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Hierbij wordt perfecte synchronisatie van de verzonden en de lokaal opgewekte signaal veron
dersteld. a; geeft de factor aan waarmee het gereflecteerde signaal i is verzwakt (eventueel
versterkt) t.O.V. het directe signaal, t; geeft aan hoeveel later het gereflecteerde signaal i bij de
ontvanger wordt ontvangen t.o.v. het directe signaal en 81 geeft de faseverschuiving van de
gereflecteerde golf t.O.V. het directe signaal aan. L geeft het aantal gereflecteerde signalen aan.

Hoewel het multipath effect eenvoudig in een formule weergegeven kan worden, is het vrijwel
onmogelijk om alle padversterkingen (a;), alle tijdsvertragingen (t;) en alle faseverschuivingen
(8;) in een concrete situatie te bepalen ofte meten, ook nog omdat deze parameters veranderen
indien er iets in de ruimte wijzigt (personen of objecten die bewegen bv.). Hierdoor is het ook
vrijwel onmogelijk om een geldige afleiding voor de effecten van multipath te bepalen. Compu
tersimulaties waarin een binnenhuis ruimte met alle eigenschappen (grootte, materialen, objec
ten in de ruimte e.d.) worden ingevoerd bieden op dit moment de beste oplossing om de ge
volgen van multipath te bepalen. Deze simulaties worden op dit moment o.a. uitgevoerd op het
Institut fur Mobil- und Satellitenfunktechniek (IMST) in Duitsland.

Toch kan wel het een en ander gezegd worden over de gevolgen van multipath effecten. Hier
voor moet onderscheid worden gemaakt tussen een tijdsvertraging t; die groter is dan Tc,
d.w.z. de chiptijd van de PN code, en een tijdsvertraging t; die kleiner is dan Tc. In het eerste
geval is zelfs een precies vast te stellen wat de gevolgen van multipath effecten zijn. In kleine
ruimtes zal deze situatie zich echter niet vaak voordoen. Immers de snelheid waarmee een
elektromagnetische golfzich voortplant is ongeveer 3·108 m/s. Dit houdt in dat in een tijd Tc de
elektromagnetische golf een afstand 3.108 Tc aflegt. Uitgaande van een reële waarde van Tc
van l/15·10~ (s) (zodat het uitgezonden spread spectrum signaal een bandbreedte heeft van 30
MHz als de bandbreedte gedefinieerd wordt als de hoofdlob van de sinc2 -functie) geeft dit een
afstand van 20 meter. pit houdt in dat de gereflecteerde golf tenminste 20 meter meer afgelegd
moet hebben dan de directe golf om bij de ontvanger aan te komen. In kleine ruimtes, zoals een
operatiekamer, is dat niet waarschijnlijk. Voor de volIedigheid worden hier toch de gevolgen
van multipath effecten gegeven indien t; > Tc.

3.4.1. Multipath effecten bij grote tijdsvertraging
Als voor de eenvoud wordt uitgegaan van een gereflecteerde golf, waarbij de tijdsvertraging
t>Tc, dan wordt het volgende signaal ontvangen bij de ontvanger:

y(t) =d(t)p(t)J2P cos(wot) +d(t - -r)p(t - -r)aJ2P cos(wo(t - -r) + (}) (3.54)

Na ontspreiding met een perfect gesynchroniseerde lokaal opgewekte PN code levert dit op:

y(t) =d(t)J2P cos(wot) +d(t - -r)p(t - -r)p(t)aJ2P cos(woCt - -r) + (})

Na demodulatie met een correlator ontvanger geeft dit:

T.

2dkP~ + 2aPdkJp(t)p(t - -r)cos(woCt - -r) + (})cos(wot)dt

(3.55)

(3.56)

met dk het verzonden databit. Omdat t>Tc, zijn de PN codes p(tJ en p(t-'f) ongecorreleerd aan
elkaar (dit is een eis aan een goede PN code). De integraal kan dan ook beschouwd worden als
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een som van onatbankelijke random variabelen, die benaderd kunnen worden door een Gaussi
sche random variabele met een maximale variantie van a2p2/(2Wss) [Simon, 1985]. Reflecte
rende golven met een tijdsvertraging 't groter dan Tc kunnen voor direct sequence spread
spectrum ontvangers beschouwd worden als een breedbandige storing.
In het geval er meerdere reflecterende golven aanwezig zijn met een tijdsvertraging 't groter
dan Tc kunnen deze alle worden beschouwd als een bijdrage in de breedbandige storing. Toch
zal het geheel van alle reflecteerde golven in het algemeen de performance van een direct su
quence systeem slechts weinig doen verminderen [Dixon, 1984].

3.4.2. Multipath effecten bij kleine tijdsvertraging
In [Stiphout, 1992] wordt een onderzoek beschreven over de karakteristiek van een 2.5 GHz
in-house radio kanaal. Hoewel dit onderzoek geen gebruik maakt van spread spectrum tech
nieken, is het onderzoek toch zeer waardevol aangezien spread spectrum telemetrie in het al
gemeen minder gevoelig is voor multipath effecten, t.o.v. conventionele telemetrie [Dixon,
1984]. Reflecties zorgen ervoor dat het signaal dat bij de ontvanger wordt ontvangen versterkt
ofverzwakt wordt. Wanneer de gereflecteerde golf in fase is met de directe golf, dan wordt het
signaal versterkt. Wanneer de gereflecteerde golf in tegenfase is met de directe golf, dan is
complete uitdoving van het signaal bij de ontvanger mogelijk. Alle mogelijke tussenwaarden
zijn uiteraard ook mogelijk. Het is zeer frequentie- en tijdatbankelijk wat het resultaat is van
alle gereflecteerde golven. Een plaatsverschuiving van de zender van een halve golflengte kan
het resultaat volledig doen veranderen. [Laughton, 1993] geeft hiervan enkele gemeten grafie
ken. In het geval van 2.5 GHz is de halve golflengte gelijk aan 6 cm. Elke beweging van objec
ten, zender of ontvanger, zal er dan ook voor zorgen dat het effect van de gereflecteerde gol
ven op de ontvanger compleet anders is. Het effect is echter ook zeer frequentieatbankelijk. Bij
een smalbandige zender zal de ene keer het signaal dat bij de ontvanger aankomt versterkt
worden en de andere keer verzwakt. Voor een overdracht die altijd betrouwbaar moet zijn is
dat dus een probleem. Omdat een direct sequence spread spectrum zender altijd een grote
bandbreedte heeft, zullen bepaalde frequenties worden verzwakt of versterkt. In de tijd gezien
zullen het steeds andere frequenties zijn die versterkt of verzwakt worden. Door de grote
bandbreedte wordt er echter slechts een klein stukje informatie gemist als een frequentie wordt
verzwakt, waardoor het multipath effect veel minder ernstig aanwezig is dan bij een smalban
dig signaal [Dixon, 1984], zelfs indien de tijdsvertraging 't kleiner is dan Tc.
In [Stiphout, 1992] wordt tijdens de daar besproken metingen gebruik gemaakt van een zender
op 2.5 GHz met een vermogen van 10 mW. Uit metingen bleek dat het verlies door het multi
path effect maximaal 10 dB was in een binnenhuis omgeving. Verwacht wordt dan ook dat bij
een direct sequence systeem het verlies door het multipath effect minder dan 10 dB is.

3.5. Gebruik van meerdere spread spectrum zenders

Met een spread spectrum systeem is het mogelijk om meerdere zenders tegelijk op dezelfde
frequentieband te gebruiken. Hiervoor is het alleen noodzakelijk dat elke zender een unieke PN
code krijgt en dat de kruiscorrelatie tussen de verschillende PN codes minimaal is. In het geval
van een direct sequence systeem is het ook noodzakelijk dat de signalen van elke zender onge
veer even sterk bij de ontvanger aankomen, omdat anders het near-far probleem kan optreden
(een niet gewenste veel sterkere zender zorgt ervoor dat de gewenste zender niet ontvangen
kan worden). Hier kan voor gezorgd worden door elke zender een gelijk en klein vermogen te
geven en de ontvanger niet te dicht bij een van de zenders te plaatsen. Overigens speelt het
near-far probleem veel minder bij een frequentie hopping systeem.
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Een bovengrens voor het maximaal aantal tegelijk in gebruik zijnde spread spectrum zenders
met een gelijk vermogen is eenvoudig vast te stellen. Het vaststellen van een betrouwbare on
dergrens is aanmerkelijk minder eenvoudig. Dit is afhankelijk van de ontvangststerkte van de
verschillende zenders, overige interferentie en de (partiële) kruiscorrelatie tussen de verschil
lende PN codes. Zoals echter zal blijken, is de bovengrens voldoende groot bij een reële situa
tie om in een praktijktest te onderzoeken hoeveel zenders tegelijk actief mogen zijn.

De effectieve energie/ruis verhouding, waarbij alleen maar wordt uitgegaan van ruis veroor
zaakt door overige spread spectrum zenders, is gelijk aan [Simon, 1985]:

(3.57)

Hierbij is P het vermogen van de gewenste zender en JI gelijk aan het vermogen van de overige
L zenders. Nis de processing gain. Overigens wordt bij (3.57) verondersteld dat de kruiscorre
latie tussen de verschillende PN codes gelijk aan nul is, waardoor het vermogen van de onge
wenste zenders met een factor gelijk aan de processing gain wordt verzwakt.

Voor een gewenste bitfoutenkans is een minimale signaal/ruis verhouding EtIN;· noodzakelijk,
zoals weergegeven in grafiek 3.5. Als deze minimale signaaVruis verhouding 'Y wordt genoemd,
dan geldt:

Als'Y en N niet worden gegeven in dB maar in verhoudingen, dan volgt uit (3.58):

L

:LJI
1=\ N--<-

P - r

(3.58)

(3.59)

Als gebruik wordt gemaakt van zenders waarbij .h =P, zodat elke zender een gelijk vermogen
heeft, en deze zenders met een gelijke sterkte bij de ontvanger aankomen, dan kan uit (3.59) de
bovengrens van het aantal spread spectrum zenders dat tegelijk actief mag zijn worden bepaald
bij gegeven N en y. Neem als voorbeeld dat N=1000 en y=10,5 (10,2 dB; dit is de vereiste
waarde voor een bitfoutenkans van 10-6), dan geldt volgens (3.59) dat er maximaal 1000/10,5
= 95 zenders tegelijk actief mogen zijn.

Om een beter overzicht te krijgen van de bovengrens met verschillende N en 'Y, is in figuur
3.12 deze bovengrens uitgezet bij verschillende N en y.

Nogmaals moet erop gewezen worden dat er steeds over een bovengrens gesproken wordt.
Deze bovengrens zal in de praktijk nooit worden gehaald. In de praktijk zullen immers zeker
niet alle zenders met een gelijke sterkte door de ontvanger worden ontvangen, zal er altijd an
dere interferentie aanwezig zijn en zullen de correlatiefuncties tussen de verschillende PN co-
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des niet gelijk aan nul zijn. Een praktijkproef zal moeten uitwijzen hoeveel zenders er daad
werkelijk tegelijk actief mogen zijn.

104 .----------------,,..-------,r-----,

10
3

10
4

Processing Gain

Figuur 3. J2: Bovengrens van de maximaal actieve zenders bij verschillende N en r

3.6. Gebruik van fouten corrigerende codes

Een manier om de betrouwbaarheid van een (spread spectrum) verbinding te verbeteren is het
toepassen van fouten corrigerende codes. Elk input codewoord, dat een samplewaarde van een
medisch signaal bevat, wordt gecodeerd met een uit te zenden output codewoord dat meer bits
bevat dan het input codewoord. Als het input codewoord k bits bevat en het output codewoord
n bits, dan wordt de coderate R gedefinieerd als: R=kln.

Met k bits zijn 2k input codewoorden mogelijk, zoals met 11 bits 2n output codewoorden mo
gelijk zijn. Aangezien k<n blijven er i n

•
k
) codewoorden over die niet worden gebruikt om input

codewoorden te coderen. Dit is de kern van een fouten corrigerende code. Als alle input co
dewoorden bv. zo worden gecodeerd dat bij elk uitgezonden output codewoord er tenminste
twee bits verschillend zijn (dit wordt de Hamming afstand genoemd; in dit geval is deze twee),
is er voor de ontvanger geen twijfel welk input codewoord is overgezonden als er één bit ver
minkt is van een output codewoord. In het algemeen berekent de ontvanger de Hamming af
stand van het ontvangen codewoord met alle mogelijke te ontvangen codewoorden. Aangeno
men wordt dat het codewoord met de kleinste Hamming afstand het uitgezonden codewoord
is.

Bij een conventioneel digitaal communicatiesysteem zal of een grotere bandbreedte gereser
veerd moeten worden of de uitzendsnelheid van de bits verlaagd moeten worden wanneer er
fouten corrigerende codes worden gebruikt. Immers, als er niets wijzigt moet er in dezelfde tijd
meer informatie overgezonden worden. Bij een spread spectrum systeem is dit niet het geval.
Immers het uitgezonden signaal is vele malen breder dan strikt noodzakelijk is om de bits over
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te zenden. Bij toepassen van foutencorrigerende codes wordt de strikt noodzakelijke band
breedte om de bits over te zenden wel groter, maar deze is nog steeds veel kleiner dan de uit
gezonden bandbreedte. De uitgezonden bandbreedte blijft dus gelijk bij gebruik van foutencor
rigerende codes! Enkel de processing gain (gelijk aan de verhouding van de uitgezonden band
breedte en de strikt noodzakelijke bandbreedte) neemt af. Hierdoor neemt de storingsonder
drukkende eigenschap af. Dit kan echter worden opgevangen door de fouten corrigerende co
des. Stel bv. dat de coderate R gelijk aan ~ is. Hierdoor worden er tweemaal zoveel bits uitge
zonden dan strikt noodzakelijk. De processing gain, en dus de storingsonderdrukkende eigen
schap, neemt hierdoor met 3 dB af De winst verkregen door de fouten corrigerende codes kan
echter veel groter zijn, vooral bij gepulste storingen (Simon, 1985].

Door het gebruik van fouten corrigerende codes bij spread spectrum telernetrie, kunnen er
meer zenders tegelijk actief zijn. Dit komt omdat y in (3.59) kleiner kan zijn bij gelijkblijvende
bitfoutenkans. Als wordt uitgegaan van de zgn. Viterbi code, een veel gebruikte industrie stan
daard, met een coderate van ~ dan moet y gelijk zijn aan 5 dB om een bitfoutenkans te krijgen
van minimaal 10-6. Als wordt uitgegaan van een processing gain N van 1000, dan volgt uit
(3.59) dat er maximaal 1000/3,16 = 316 zenders gelijk actief kunnen zijn. Vergelijk dit met het
voorbeeld onder (3.59) waarbij met dezelfde processing gain en bitfoutenkans 'slechts' maxi
maal 95 zenders actief kunnen zijn.

Ook kan het totaal uitgezonden vermogen van een spread spectrum zender kleiner zijn door
het gebruik van fouten corrigerende codes om een gelijke bitfoutenkans te krijgen als verkre
gen zonder gebruik van foutencorrigerende codes.

Het heeft dus zeker voordelen om foutencorrigerende codes toe te passen bij gebruik van
spread spectrum telernetrie, hoewel de zender hierdoor wel complexer wordt. In het model van
een spread spectrum communicatie systeem, zie figuur 2.1, vindt het toevoegen van fouten
corrigerende codes plaats in de kanaalencoder. De kanaaldecoder corrigeert eventueel fout
ontvangen codewoorden en converteert het uitgezonden codewoord naar het oorspronkelijk
uitgezonden codewoord dat de sample van een medisch signaal bevat.



4. EEN AANZET VOOR EEN IMPLEMENTATIE

4.1. De eisen aan een medisch telemetrie systeem

Aan een medisch telemetrie systeem worden een aantal eisen gesteld; zoals de betrouwbaar
heid, en de nauwkeurigheid van gegevenstransport. In tabel 4.1 worden de meest gebruikelijke
metingen weergegeven, samen met de onder- en bovengrens van de te meten waarden en het
frequentiebereik dat benodigd is voor het betreffende meetsignaal [Webster, 1978].

Tabel 4. J: de belangrijkste parameters van de meest gebruikte medische metingen

:lil:~~I:lliill~~~~liiilllllllili:j:illllllllll:1
Ballistoeardiogram (BCG)
Bloed flow
Bloed druk

Bloed gassen

Bloed pH
Cardiae ouput
Eleetroeardiagram (ECG)
Eleetroeneephalogram (EEG)

Sensory Evoked Potentials
(SEP)
Eleetrogastrogram

Electromyogram (EMG)
Oog potentialen

Galvanische huid respons
Maag pH

Maag druk
Maag krachten
Zenuw potentialen

0-7 mg de-40
1-300 ml/s de-20

Direct 10-400 mm Hg de-2S0
Indirect 2S-400 mm Hg de-60

Pn 30-100 mm Hg de-2

Prn~ 40-100 mm Hg de-2

PI\P 1-3 mm Hg de-2
Prn 0.1-0A mm Hg de-2

6.8-7.8 pH eenheden de-2
4-2S liter/min de-20
0.S-4 mV 0.01-2S0

S-300 ~V de-ISO

S-300 J.1V de-lS00

Huidoppervlakte 10-1000 J.1V de-l
elektroden

Maagoppervlakte 0.S-80 mV de-l
elektroden

O.I-S mV de-l0000

EOG SO-3S00 ~V de-SO

ERG 0-900 J.1V de-SO

I-S00 kOhm 0.01-1
3-13 pH eenheden de-l
0-100 cm H,O de-l0
I-S0 g de-l
0.01-3 mV de-l0000

SS
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Phonocardiogram (pCG)

Pleth smo ram
Ademhalin sfuncties

Tem eratuur van lichaam

Flow rate
Ademhalin s rate

Tidal volume

dynamisch bereik van
on eveer 80 dB
afb. van or aan

0-600 liter/min
2-50 ademhalin en!min
0-1000 mVademhalin
32-40°C

5-2000

dc-30

dc-40
0.1-10
0.1-10
dc-O.l

Uit deze tabel blijkt dat het frequentiebereik bij de meeste metingen niet hoog is. De metingen
van het electromyogram, zenuw potentialen en het phonocardiogram komen niet vaak voor bij
een operatie of op de intensive care afdeling. De enige meting die een relatief hoog frequentie
bereik nodig heeft, is de sensory evoked potentials. Deze meettechniek wordt tegenwoordig
steeds meer bij operaties gebruikt. De hoogst benodigde frequentie is dan ook 1500 Hz. Op
gemerkt moet worden dat een telemetrie systeem ook dc-nivo's over moet kunnen brengen
omdat deze wel geregeld voorkomen. Dit stelt speciale eisen aan de ingangstrap van de A/D
converter. Hier mogen bv. geen koppelcondensatoren worden gebruikt.

Volgens het Nyquist criterium is bij het bemonsteren van een signaal met frequentiecomponen
ten tot 1500 Hz tenminste een samplefrequentie nodig van 3000 Hz. Een samplefrequentie van
3000 Hz geeft daarom de mogelijkheid om het bemonsterde signaal voldoende nauwkeurig te
kunnen reproduceren.

Volgens deskundigen IS de nauwkeurigheid voldoende groot wanneer elk sample gepresen
teerd wordt door 12 bits, zodat er 212 = 4096 mogelijke samples zijn. Samen met de sample
frequentie van 3000 Hz, levert dit een bitstroom van 36000 baud (bits/sec) op. Hiervoor is een
minimale bandbreedte van ongeveer 72 KHz nodig om deze bitstroom uit te zenden.

Als een spread spectrum systeem voor de medische telemetrie wordt gebruikt die een proces
sing gain van 27 dB heeft (zodat smalbandige storingen een factor 500 worden verzwakt), dan
is de totale bandbreedte van het uitgezonden spread spectrum signaal 72000*500=36 :MHz.
Deze bandbreedte is ruimschoots mogelijk in de ISM band, die loopt van 2.4 GHz t/m 2.5 GHz
en dus een bandbreedte heeft van 100 MHz. Om bij een direct sequence spread spectrum zen
der een bandbreedte te bereiken van 36 MHz, is een PN-code nodig van 18 MHz. Het vermo
gen van de hoofdlob van de sinc2-functie, die in dat geval gelijk is aan de bandbreedte van 36
:MHz, is ongeveer gelijk aan 90% van het totaal uitgezonden vermogen. Het overige vermogen
zit in de zijlobben, waarbij dit vermogen na elke volgende zijlob zeer snel afneemt. Een een
voudig banddoorlaatfilter met een bandbreedte van 36 :MHz en een centerfrequentie gelijk aan
de uitzendcenterfrequentie is voldoende om geen ongewenst vermogen buiten de ISM band uit
te zenden. Merk overigens wel op dat een laagdoorlaatfilter, zoals gebruikelijk bij een conven
tionele zender om de harmonischen te onderdrukken, bij een direct sequence spread spectrum
zender niet afdoende is. Het spectrum loopt zowel door onder als boven de uitzendcenterfre
quentie. Deze uitzendcenterfrequentie moet niet te dicht aan de rand van de ISM band zitten,
juist met het oog op het uitgezonden spectrum. Precies het midden of daar vlak bij, dus rond
de 2,45 GHz, is de meest geschikte keuze.
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De periode van een PN-code moet tenminste zo groot zijn als de tijd van een uitgezonden da
tabit [Dixon, 1984]. Dit houdt in dat er tenminste 500 bits in een periode van de PN-code
aanwezig moeten zijn. Een ML code opgebouwd uit een tien-bits schuifregister, levert een PN
code met een periode van 25=32 bits en is zonder problemen in de praktijk te verwezenlijken.
Voor een geschikt aantal codes die goede correlatie eigenschappen hebben is dit echter veel te
weinig [Dixon, 1984]. Een ML code met zestien bits is hiervoor beter geschikt. Dit levert
216=65535 bits per periode. Dit is ruimschoots voldoende om enige tientallen geschikte ML
codes te selecteren met voldoende goede correlatie eigenschappen. Ook een zestien-bits
schuifregister levert in de praktijk geen enkel probleem op.

Er wordt dus een medisch telemetrie systeem voorgesteld met een direct sequence spread
spectrum systeem dat medische signalen met een samplefrequentie van 3000 Hz en met 12 bits
per sample nauwkeurig betrouwbaar kan overbrengen ook in een omgeving met veel interfe
rentie. Multiplexing van medische signalen vindt niet plaats. Voor elk medisch signaal wordt
een aparte spread spectrum telemetrie zender gebruikt. Al deze zenders zenden uit op dezelfde
frequentie, maar ze hebben allemaal een aparte PN-code, met een periode van 216 bits.

Uiteindelijk zal de zender, samen met de sensor, batterijen en antenne, zo klein en compact
moeten worden dat deze als een geheel op het menselijk lichaam kan worden bevestigd. Hier
voor is het noodzakelijk dat een gehele spread spectrum telemetrie zender, samen met het
front-end van de sensor wordt geïntegreerd. Een economische en geschikte oplossing kan ge
boden worden door de spread spectrum telemetrie zender en het front-end van de sensor apart
te integreren. Zo kan voor elke sensor een aparte front-end worden geïntegreerd. Wanneer dit
front-eng in alle gevallen een identieke output geeft, kan deze steeds rechtstreeks op eenzelfde
geïntegreerde spread spectrum telemetrie zender worden aangesloten en kan het geheel nog
steeds compact gebouwd worden.

Het ontwerp van een spread spectrum zender en ontvanger is niet wezenlijk anders dan het
ontwerp van een conventionele zender in hetzelfde freqentiebereik. De bandbreedte is echter
duidelijk breder en ook is de verwachting dat er meerdere sterkere en zwakkere signalen door
de ontvanger ontvangen zullen worden. Hierdoor zijn er enige belangrijke ontwerp-eisen die
specifiek gelden voor een spread spectrum systeem. Deze zullen nu besproken worden.

4.2. De ontwerp-eisen van de zender

De PN code kan eenvoudig met een standaard Double Balanced Mixer (DBM) worden gemo
duleerd met het BPSK signaal zoals weergegeven in figuur 4.1 [ARRL, 1991]. Een DBM op
een frequentie van 2,5 GHz is heden ten dagen een standaardcomponent geworden, zodat dit
geen probleem oplevert.

RF In

I PN Gen~aror ~

Figuur 4.1: De modulatie van de PN code

RF Ou
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Het RF In signaal is een standaard BPSK gemoduleerd signaal dat normaal gesproken naar een
vermogenseindtrap toegevoerd zou worden. Nu wordt het echter nogmaals gemixt met een PN
code. Het resultaat is een direct sequence spread spectrum signaal. Dit signaal wordt naar de
vermogenseindtrap gestuurd. Deze eindtrap moet breedbandig zijn. Hij moet in ieder geval de
hoofdlob van de sinc2-vorm niet teveel aantasten qua sterkte en fase. In de voorgestelde situa
tie moet de vermogenseindtrap dus een bandbreedte hebben van 36 MHz, waarbij over dit ge
hele frequentiegebied de versterking vrijwel gelijk is en de faseverdraaiing minimaal. Na de
vermogenseindtrap kan een banddoorlaatfilter met een lage kwaliteitsfactor worden geplaatst
met een bandbreedte van 36 MHz. Aangezien ongeveer 90% van het totale vermogen in de
hoofdlob aanwezig is, zijn de zijlobben' minder interessant om uitgezonden te worden.

4.3. De ontwerp-eisen van de ontvanger

Aan de ontvanger worden strengere eisen gesteld dan de zender als dit vergeleken wordt met
een conventioneel systeem. Een direct sequence spread spectrum ontvanger zal vaak vele rela
tief sterke signalen aangeboden krijgen, afkomstig van omliggende spread spectrum zenders en
interferentie. Tot aan de ontspreiding moeten de ontvangersecties dan ook zeer lineair zijn en
een grote dynamiek aankunnen om ervoor te zorgen dat sterke signalen geen oversturing ver
oorzaken. Na ontspreiding gelden de normale eisen aan een ontvanger omdat dan de niet ge
wenste signalen met de processing gain zijn verzwakt. Dit geldt alleen wanneer het banddoor
laatfilter dat volgt op de ontspreider zeer steil is en een bandbreedte heeft van tweemaal de
datarate van het bronsignaal (72 KHz in de voorgestelde configuratie), zodat ongewenste sig
nalen niet doordringen aan de uitgang van het filter. Dit vereist in de praktijk een kristalfilter.
Ook aan de ingang van de ontvanger moet een steil banddoorlaatfilter worden geplaatst ter
breedte van het spread spectrum signaal. Hierdoor kan interferentie die niet in de uitgezonden
bandbreedte valt, de eerste versterkertrap niet bereiken en dus ook niet bijdragen aan eventuele
oversturing. De PN code die gebruikt wordt bij het ontspreiden kan ook met m.b.v. een Dou
ble Balanced Mixer (OBM) worden uitgevoerd, precies tegengesteld als bij een spreider, zoals
weergegeven in figuur 4.1. Na het ontspreiden wordt er een standaard BPSK signaal verkre
gen, dat met normale conventionele technieken gedemoduleerd kan worden.

4.4. De wettelijke eisen aan laagvermogens spread
spectrum zenders op de ISM band

Er is een norm opgesteld voor laag vermogens spread spectrum toepassingen in de ISM band
[ETSI, 1993]. Deze norm wordt medio 1995 geldig (zodra deze is gepubliceerd in de staats
courant). Hierdoor kan iedereen een spread spectrum zender gebruiken zonder toestemming
van de HDTP wanneer de spread spectrum zender eenmalig een typegoedkeuring heeft gekre
gen. In het kort moet een spread spectrum zender aan de volgende eisen voldoen:

1. De aangeboden datarate van het bronsignaal moet tenminste 250 KBits/seconde zijn. Men
wil hierdoor vermijden dat niet-professionele toepassingen (zoals garagedeuropeners) ge
bruik maken van de ISM band.

2. Het toegestane frequentiebereik ligt tussen de 2,4 en 2,5 GHz.
3. Het totaal uitgezonden vermogen mag maximaal 100 mW bedragen.
4. De vermogensdichtheid mag maximaal 10 mW per megahert bedragen.
5. De laagst uitgezonden frequentie is die frequentie waarbij de vermogensdichtheid is afge

nomen tot -80 dBm. Dit geldt ook voor de hoogst uitgezonden frequentie. De bandbreedte
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wordt gedefinieerd als het verschil tussen de hoogst uitgezonden frequentie en de laagst
uitgezonden frequentie.

In de voorgestelde configuratie wordt niet aan eis 1 voldaan. Voorgesteld is immers een data
rate van het bronsignaal van 36 KBits/s. Deze relatief lage bitrate is gekozen omdat een hogere
bitrate niet nodig is en zo een grote processing gain wordt bereikt. M.b.v. foutencorrigerende
codes is het mogelijk om de brondatarate zinvol te verhogen tot bv. 72 KBitsls (met een code
rate van 112) of eventueel nog iets hoger, maar de minimale bitrate van 250 KBits/s wordt
nooit op een zinvolle manier bereikt. Dit houdt in dat elke gebruiker van een spread spectrum
zender met de voorgestelde configuratie formele toestemming moet hebben van de HDTP en
dat het niet zeker is dat deze toestemming wordt verleend. De HDTP geeft hierover geen uit
sluitsel. Uitsluitsel is pas mogelijk wanneer precieze specificaties worden doorgegeven, inclu
sief de locatie waar de zender gebruikt wordt.

Overigens blijkt wel dat eis 1 nu al verouderd is. De belangrijkste reden voor de hoge bronda
tarate is gegeven door het feit dat men alleen professionele toepassingen wil toestaan op de
ISM band. Mij lijkt dat de beoogde medische toepassing een van de meest professionele toe
passingen is die mogelijk is op de ISM band. Helaas is de sluitingstermijn om commentaar te
leveren op de norm reeds verstreken, zodat deze norm niet meer gewijzigd kan worden.

Er is echter een alternatief dat waarschijnlijk afdoende is voor de beoogde toepassing. De
HDTP heeft een norm opgesteld voor radio-elektrische zendinrichtingen met een zeer gering
vermogen [HDTP, 1985]. In deze norm geldt dat een zender in de ISM band met een totaal
vermogen minder dan 10 mW die binnen de bandgrenzen blijft in alle gevallen in aanmerking
komt voor typegoedkeuring. Hoewel praktijkproeven het maximale vermogen nog moeten
vaststellen, wordt verwacht dat 10 mW voldoende is. Gebruikte conventionele telemetrie zen
ders hebben een vermogen van 20 mW en voldoen uitstekend. Gezien de storingsonderdruk
kend eigenschappen van spread spectrum telemetrie systemen, de gedane metingen aan spread
spectrum zenders (zie hoofdstuk 5) en de resultaten beschreven in [Stiphout, 1992], waarbij
een 10 mW conventionele zender op 2.5 Ghz goede resultaten geeft voor binnenhuistoepassin
gen, wordt verwacht dat 10 mW voldoende groot is. Als dit werkelijk blijkt, is er nog een
voordeel van spread spectrum telemetrie bijgekomen t.o. v. conventionele hoogfrequent teleme
trie zenders. Voor conventionele hoogfrequent telemetrie zenders is toestemming nodig van de
HDTP (mits het vermogen groter is dan 10 mW~ dat blijkt echter meestal het geval te zijn). Dit
is niet meer het geval met een spread spectrum telemetrie zender met een maximaal vermogen
van 10 mW. De administratieve rompslomp voor het aanvragen van toestemming verdwijnt
hierdoor.



5. METING AAN EEN SPREAD SPECTRUM
SYSTEEM IN EEN MEDISCHE RUIMTE

5.1. Inleiding

Om een telemetriesysteem in een medische omgeving te kunnen testen. is er gemeten m.b.v.
een zgn. WaveLan netwerkkaart van AT&T. Dit is een insteekkaart voor een Personal Compu
ter die functioneel werkt als een Ethernet netwerkkaart. De netwerkverbinding met een andere
computer wordt echter niet m.b.v. bekabeling gemaakt. maar m.b.v. een draadloze spread
spectrum verbinding op de 2.4 GHz ISM band. De gebruikte frequentieband is 2.445-2.475
GHz. zodat een bandbreedte van 30 MHz beschikbaar is. Het totaal uitgezonden vermogen van
deze WaveLan netwerkkaarten is 100 mW. Er wordt een chipcode van 11 megachip per se
conde gebruikt. zodat de bandbreedte van de hoofdlob van de sinc2-functie gelijk is aan 22
MHz.

Bij deze WaveLan netwerkkaarten wordt software geleverd die bepaalt hoeveel verzonden
pakketten bij de ontvanger aankomen. Tevens bepaalt deze software de ontvangen signaal
sterkte. M.b.v. deze software kan de betrouwbaarheid van een spread spectrum verbinding
bepaald worden onder verschillende omstandigheden.

Hoewel met deze WaveLan netwerkkaarten een goede indruk verkregen kan worden van de
betrouwbaarheid van medische telemetrie m.b.v. spread spectrum technieken. zijn de gebruikte
parameters niet gelijk aan de implementatie zoals voorgesteld in hoofdstuk 4. Met name de
processing gain is vele malen kleiner dan de voorgestelde implementatie. Deze is bij een Wa
veLan netwerkkaart nl. gelijk aan 11 (10,4 dB). Dit in tegenstelling tot de voorgestelde pro
cessing gain van 1000 (30 dB). De onderdrukking van smalbandige storingen bij een WaveLan
netwerkkaart is dus aanmerkelijk kleiner dan de voorgestelde implementatie. Toch zijn de me
tingen met de WaveLan netwerkaarten uitermate zinvol. Op de eerste plaats omdat de Wave
Lan netwerkkaarten een kleinere storingsonderdrukking hebben dan de voorgestelde imple
mentatie. Een betrouwbare overdracht met de WaveLan netwerkkaarten garandeert een be
trouwbare overdracht van de voorgestelde implementatie omdat deze een grotere processing
gain heeft. Op de tweede plaats omdat een mindere processing gain enigzins gecompenseerd
kan worden door een groter uitzendvermogen te gebruiken. en het uitzendvermogen van de
WaveLan netwerkkaarten is redelijk groot.

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken die verkregen zijn door metingen om de be
trouwbaarheid van een spread spectrum verbinding te bepalen m.b.v. de WaveLan netwerk
kaarten in een operatiekamer van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. De operatiekamer is
opgebouwd uit standaard bouwmaterialen m.u.v. de vloer. De vloer bestaat uit halfgeleidend
materiaal (een weerstand van ongeveer 10000-20000 Ohm). Aangezien de operatiekamer maar
één middag beschikbaar was. geven de metingen slechts een indruk van mogelijke stoorsigna
len. Voor een nauwkeurige meting zal er in vele medische ruimten gemeten moeten worden op
veel verschillende plaatsen.

61
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5.2. Bepaling spectrum van de WaveLan netwerkkaart

5.2.1. Doel van de meting
Voordat de eigenlijke metingen gaan plaats vinden, wordt het spectrum van de WaveLankaar
ten gemeten m.b.v. een spectrum analyser.

5.2.2. Benodigde meetapparatuur
Een PC met een WaveLan netwerkkaart, een spectrumanalyser tot 3 GHz, een XY-plotter om
het gemeten spectrum te kunnen plotten

5.2.3. Meetopstelling
De antenne uitgang van de WaveLan netwerkkaart wordt aangesloten op de spectrum analyser
volgens figuur 5.1.
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Figuur 5.l: De bepaling van het spectrum van de WaveLan netwerkkaart

5.2.4. De meting
Op de spectrum analyser en op de gemaakte plot kunnen het spectrum en de vermogensdicht
heid worden afgelezen.

5.2.5. De gemeten resultaten
Het gemeten spectrum is weergegeven in appendix A in de figuren Al, A2 en A3. De figuren
Al en A2 zijn gemeten met een bandbreedte van 50 MHz en in verschillende resoluties. Figuur
A3 is gemeten met een bandbreedte van 200 MHz. De sinc2 -vorm, de theoretische vorm van
de omhullende van een direct sequence spread spectrum zender, is bij benadering goed te zien
in deze figuren. Het spectrum is echter niet symmetrisch en valt vooral op de hogere frequen
ties snel af (zie hiervoor vooral figuur A3). Mogelijk is er een laagdoorlaatfilter aan de uitgang
van de zender geplaatst om harmonischen te onderdrukken. Ook is het mogelijk dat de ge
bruikte componenten, zoals de transistoreindtrap, snel in versterking afnemen bij hoge fre
quenties. Het spectrum waar het om gaat, de hoofdlob van de sinc2-functie, is echter wel sym
metrisch en voldoet precies aan de opgegeven bandbreedte van 22 MHz.

5.3. Bepaling van de betrouwbaarheid

5.3.1. Doel van de meting
Onderzoeken of betrouwbare telemetrie m.b.V. spread spectrum technieken mogelijk is in een
operatiekamer. Hierbij zijn twee metingen van belang, nl.:

1. Het vaststellen van de betrouwbaarheid wanneer alle medische apparatuur wordt gebruikt
m.u.v. de diathermie apparatuur;
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2. Het vaststellen van de betrouwbaarheid wanneer alle medische apparatuur, inclusief de
diathermie apparatuur, in gebruik is. De nadruk wordt gelegd op diathermie apparatuur
omdat deze de meeste storing zal veroorzaken. Diathermie apparatuur kan nl. beschouwd
worden als een hoogfrequent zender met een frequentie van ongeveer 500 KHz en een
maximaal vermogen van 400 W. Tijdens het snijden in het menselijk lichaam ontstaat er een
vonkbrug die de nodige storingen veroorzaakt. Een diathermie apparaat kan in twee modi
werken, nl. in snijmode en in coagulatiemode. De snijmode gebruikt een continue stroom
en wordt gebruikt om het menselijk lichaam open te snijden. De coagulatiemode wordt ge
bruikt voor bloedstelpingen. Hiervoor wordt een pulsvormige stroom gebruikt. Verwacht
wordt dan ook dat de coagulatie mode veel meer storing veroorzaakt dan de snijmode.
Omdat er bij een open hart operatie gebruik kan worden gemaakt van twee diathermie ap
paraten, moet er getest worden met twee diathermie apparaten.

5.3.2. De benodigde meetapparatuur
Twee PC's met WaveLan netwerkkaarten en de software om de signaalsterkte van de spread
spectrum verbinding te bepalen.

5.3.3. De meetopstelling
Een PC wordt op de operatietafel geplaatst en doet dienst als zender. De andere PC wordt op
een kar geplaatst (uit hygiënische overwegingen in een operatiekamer mag deze kar niet van
hout zijn of delen van hout bevatten!). Verder worden er twee diathermie apparaten gebruikt
die als storingsbron dienen. Zie voor de meetopstelling figuur 5.2.

Operatiekamer

~
~ o
ro:a--:1-c:::===d·....~·..~c-~;;;;~~~

Jiguur 5.2: De bepaling van de betrouwbaarheid van een spread spectrum verbinding

5.3.4. De meting
De kar met de ontvanger wordt op verschillende locaties in de operatiekamer geplaatst, met
name daar waar de registratieapparatuur verwacht kan worden, in de uithoeken van de opera
tiekamer en daar waar veel metaal aanwezig is (zoals bij de operatielamp). Bij deze meting
wordt de volgende volgorde aangehouden:

1. Alle medische apparatuur wordt aangezet, met name de patiëntenmonitor, m.u.v. de dia
thermie apparatuur.

2. Hierna wordt ook de diathermie apparatuur gebruikt (d.m.v. snijden in kipfilet) in de twee
in te stellen modi (snijden en coaguleren) en worden de metingen herhaald.
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5.3.5. De gemeten resultaten
In alle situaties bleef de betrouwbaarheid van de spread spectrum verbinding behouden, zowel
zonder als met diathermie apparatuur gebruikt in de twee modes. Dit was af te lezen op de PC
die als ontvanger dienst heeft gedaan. Hierop was af te lezen dat de ontvangststerkte steeds
maximaal was. Tijdens deze metingen was het de bedoeling om met behulp van een verzwak
ker tussen de zender en ontvanger het minimaal benodigde vermogen te bepalen. Helaas bleken
de WaveLan netwerkkaarten hoogfrequent erg veel lek te vertonen waardoor een perfecte
verbinding bleef bestaan, zelfs zonder gebruik van een zendantenne. Hierdoor heeft deze me
ting niet plaats kunnen vinden.

5.4. Meting van het vermogensspectrum van diathermie

5.4.1. Doel van de meting
Het bepalen van de relatieve vermogensspectra (die de sterkte van het storingsnivo bepalen)
van de diathermie apparatuur in een operatiekamer in de frequentieband 2-3 GHz en de ver
houding van dit vermogensspectrum met de spread spectrum zender. De meting moet plaats
vinden zonder het gebruik van diathermie apparatuur en met gebruik van twee diathermie ap
paraten in de twee verschillende modi.

5.4.2. De benodigde meetapparatuur
Een PC met een WaveLan netwerkkaart, een spectrumanalyser tot 3 GHz, een XY-plotter om
het gemeten spectrum te kunnen plotten en een meetantenne tussen 2 en 3 GHz. Voor de an
tenne wordt een Log Periodische antenne gebruikt met een frequentiebereik van 0.8 t/m 10
GHz.

5.4.3. De meetopstelling
Een PC wordt op de operatietafel geplaatst en doet dienst als zender. De spectrumanalyser,
aangesloten op de meetantenne, wordt op een kar geplaatst. Verder worden er twee diathermie
apparaten gebruikt die als storingsbron dienen. Zie voor de meetopstelling figuur 5.3.

Operatiekamer

~
~

o

Figuur 5.4: De metingen van de vermogensspeclra van diathermie apparatuur

5.4.4. De meting
De meting vindt plaats volgens paragraaf 5.3.4, waarbij i.p.v. de ontvanger PC naar de spec
trum analyser wordt gekeken.
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5.4.5. De gemeten resultaten
In appendix B, in de figuren BI en B2 zijn de gemeten resultaten weergegeven. Figuur BI
geeft het gemeten spectrum weer zonder dat diathermie apparatuur ingeschakeld was. Wel
ingeschakeld waren twee computers met de WaveLan netwerkkaarten in gebruik en alle overi
ge apparatuur in de operatiekamer, zoals verlichting en de patiëntenmonitor. Zoals in figuur BI
is weergegeven, is er slechts een storingsspectrum tot ongeveer 300 MHz. De meeste storing
werd veroorzaakt door de twee computers en de patiëntenmonitor. Als deze uitgeschakeld
waren, was er veel minder storing aanwezig. De spread spectrum ontvanger op 2,46 GHz
heeft, zover ik heb kunnen constateren, geen last van de stoorsignalen.

In figuur B2 is het spectrum te zien wanneer, naast alle overige apparatuur, ook diathermie
apparatuur in snijmode wordt gebruikt. Duidelijk is te zien dat dit een groot storingsspectrum
veroorzaakt dat doorloopt tot ongeveer 1 GHz met een grote vermogensdichtheid. Op 2,46
GHz echter wordt, zover ik heb kunnen constateren, geen last ondervonden van het stoorsig
naaI veroorzaakt door de diathermie apparatuur.

Er is geprobeerd om ook het spectrum te meten wanneer de diathermie apparatuur in coagula
tiemode gebruikt wordt. In dat geval stoorde de diathermie apparatuur echter op de plotter
waardoor het niet mogelijk was om een plot te maken. Het spectrum was echter wel zonder
problemen af te lezen op de spectrum analyser. Hieruit bleek dat de vermogensdichtheid nog
groter is dan in snijmode, maar dat ook hier het spectrum niet meer merkbaar aanwezig is
vanaf ongeveer 1 GHz en zeker niet op 2,46 GHz.

Er kan dan ook gesteld worden dat diathermie apparatuur geen invloed heeft op de betrouw
baarheid van een spread spectrum telemetrie verbinding op 2,46 Ghz.



6. CONCLUSIES &AANBEVELINGEN

Betrouwbare telemetrie voor de overdracht van medische signalen met behulp van spread spec
trum technieken is theoretisch zonder meer erg goed mogelijk, beter zelfs dan met de al be
staande conventionele hoogfrequent telemetrie technieken. Dit geldt met name als direct se
quence spread spectrum techniek wordt gebruikt. Hiermee wordt een betrouwbare telemetrie
verbinding mogelijk met een laag vermogen, is het piekvermogen erg laag waardoor interfe
rentie op (medische) elektronische apparatuur niet te verwachten is, wordt automatisch ver
sluiering van uitgezonden informatie verkregen en kunnen er meerdere spread spectrum zen
ders op dezelfde frequentieband gebruikt worden. Tegenover deze voordelen staan eigenlijk
maar erg weinig nadelen. Het belangrijkste nadeel is de complexere schakeling t.o.v. conven
tionele technieken. Bij verdere ontwikkeling en integratie hoeft dit echter geen probleem te
vormen.

Voortzetting en zelfs uitbreiding van dit onderzoek is daarom belangrijk, des te meer omdat de
medische omgeving gebruik zal maken van een betrouwbaar en eenvoudig functionerend tele
metrie systeem. Na dit vooral theoretisch geënt onderzoek, kan een praktisch systeem geïm
plementeerd gaan worden. Dit systeem zal zeer flexibel van opzet moeten zijn. Vermogen en
de gebruikte PN code moeten zeer eenvoudig te wijzigen zijn. Het is hierdoor wellicht nuttig
om de PN code op te laten wekken door een computer. De compactheid van het telemetriesys
teem is in eerste instantie van ondergeschikt belang.

Nadat met een praktisch systeem is aangetoond dat een direct sequence spread spectrum sys
teem zeer betrouwbare overdracht van medische gegevens mogelijk maakt in vrijwel elke me
dische situatie en is vastgesteld welke parameters gebruikt moeten worden, is het wellicht zin
vol om de industrie bij dit project te betrekken. Bij een praktisch systeem zal de zender, samen
met de batterij, sensor en antenne, zo klein en compact moeten zijn dat het als een geheel op
het menselijk lichaam bevestigd kan worden. Integratie is daarom onvermijdelijk. De technie
ken om 2.5 GHz onderdelen te integreren, inclusief de eindtrap en antenne, zijn aanwezig maar
vereisen veel van de hedendaagse techniek. De industrie heeft deze kennis en is ook in staat om
het systeem produktierijp te maken.

Verder zal er ook een beleid ontwikkeld moeten worden bij het gebruik van spread spectrum
telemetrie. De vraag wanneer, waar, welke zenders gebruiken kunnen worden is van cruciaal
belang. Betrouwbaarheid staat immers steeds weer voorop. Menselijke communicatiestoornis
sen mogen daarom nooit plaats vinden. Deze vraag is ook in technisch opzicht van belang. De
te gebruikte PN code hangt nl. van deze vraag af. Wanneer er vele zenders tegelijk actief
moeten zijn, zal dit moeten resulteren in PN codes waarbij de kruiscorrelaties zeer goed zijn.
Dit zal resulteren in een PN code met veel bits in een periode. Dit beleid zal samen met de
medische wereld opgesteld moeten worden. Het is daarom van belang om ook de medische
omgeving bij dit onderzoek te betrekken.

Van belang is dat het totaal uitgezonden vermogen niet groter dan 10 mW is. In dat geval is
typegoedkeuring mogelijk, waardoor de medische omgeving gebruik kan maken van spread
spectrum telemetrie zonder toestemming van de HDTP.

Een lange weg zal nog te gaan zijn voordat spread spectrum ·telemetrie systemen in de medi
sche wereld toegepast kunnen worden. Het totale ontwikkeltraject zal multidisciplinair zijn.
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Telecommunicatie kennis, medische kennis, werktuigbouwkundige kennis en organisatorische
kennis zijn allemaal nodig om dit project af te kunnen ronden. Het vervolgonderzoek zal dan
ook in duidelijk afgebakende gebieden verdeeld moeten worden en ondergebracht moeten
worden bij de juiste deskundigen of vakgroepen. Wanneer het onderzoek multidisciplinair gaat
worden, is het ook zinvol om een supervisor aan te stellen. Wellicht kan dit een onder
zoeksproject worden voor het vakgebied mechatronica, aangezien bij een praktische realisatie
de verschillende behuizingen erg belangrijk zullen worden. In een medische omgeving zullen
deze aan speciale eisen moeten voldoen en wellicht per sensor moeten verschillen.

Alle inspanningen voor de realisatie van een spread spectrum zender voor medische toepassin
gen zijn zeker de moeite waard. Als een betrouwbaar spread spectrum telemetrie systeem
ontwikkeld kan worden dat eenvoudig te bedienen is en voldoet aan alle eisen die de medische
omgeving stelt, is de verwachting dat spread spectrum telemetrie van medische gegevens in de
toekomst algemeen gebruikt zal gaan worden.
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Appendix A

GEMETEN SPECTRUM SPREAD SPECTRUM
ZENDER

Figuur Al: Spectrum NetWarekaart met hoge resolutie en een bandbreedte van 50 MHz

Figuur A2: Spectrum NetWarekaart met lage resolutie en een bandbreedte van 50 MHz

Figuur A3: Spectrum NetWarekaart met een bandbreedte van 200 MHz
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Figuur A. J: Gemeten spectrum van de NetWare spread spectrom netwerkkaart
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Figuur A.3: Gemeten spectnlm van de NetWare spread spectrum netwerkkaart

I

/

t •. --,

.. _..J ..._

. -;, .

I

·1
I

.... \

,..,i-··I
.: I

···-1

~
1-'--; .. I
I I
\ •..•.•L I

]'1



Appendix B

GEMETEN SPECTRA DIATHERMIE
APPARATUUR

Figuur Bi: Gemeten spectrum operatiekamer zonder diathermie apparatuur ingeschakeld

Figuur B2: Gemeten spectrum operatie kamer met diathermie apparatuur ingeschakeld
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Appendix C

VERSLAG BIBLIOTHEEKPRACTICUM

Tijdens dit afstudeerwerk is ook het bibliotheekpracticum volbracht. In dit practicum wordt
aan de hand van een stage- of afstudeerwerk systematisch gezocht naar de beschikbare litera
tuur over de stage- of afstudeeropdracht. Hoewel dit practicum is afgerond met een apart ver
slag, zijn relevante gedeelten van dit verslag in deze appendix toegevoegd, zodat een indruk
gekregen kan worden hoe de gebruikte literatuur is verkregen. Het verslag is bijgewerkt tot
september 1994, de afronding van het bibliotheekpracticum. Hierna zijn er echter enige para
grafen in dit afstudeerverslag bijgekomen en is de meest recente literatuur geraadpleegd, zodat
dit verslag niet meer helemaal up-to-date is.
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1. Samenvatting opdracht

Beschrijving afstudeerproject

Het is vaak nodig één of meer fysiologische grootheden van een patiënt (b.v. EeG, EEG,
bloeddruk) gedurende langere tijd te bewaken. Meestal worden de gegevens via bekabeling
doorgegeven naar een gegevensverwerkend systeem; soms worden ze opgeslagen op een door
de patiënt gedragen tape-recorder. Een alternatief voor vaste bekabeling of opslag is telemetrie
van de gegevens via een door de patiënt gedragen zendertje naar een of meer ontvangers.
Hierdoor heeft de patiënt meer bewegingsvrijheid. Een betrouwbare en correcte overdracht
van de signalen is dan een eerste vereiste.

In o.a. de kantooromgeving is reeds ervaring opgedaan met 'spread spectrum' overdracht.
Hierbij wordt het signaal via een breed frequentiespectrum overgedragen, waardoor de over
dracht waarschijnlijk nauwelijks gestoord wordt door de altijd aanwezige storende energie
bronnen. De bedoeling van dit afstudeerproject is om na te gaan in hoeverre 'spread spectrum'
technieken ook bruikbaar zijn voor medische telemetrie.

Afstudeeropdracht
1. Inventariseer d.m.v. een literatuuronderzoek de gebruiksmogelijkheden van huidige 'spread

spectrum' technieken.
2. Implementeer de meest geschikte methode en toon aan dat deze werkt. Let hierbij op ge

mak van gebruik (klein, licht) en betrouwbaarheid van signaaloverdracht.
3. Onderzoek de mate waarin de overdracht gestoord wordt door een aantal bekende (o.a.

medische) storingsbronnen.

Doel van het literatuuronderzoek

Uitgaande van de opdracht kunnen er twee onderdelen worden gedestilleerd, n1. (medische)
telemetrie en spread spectrum technieken. Verwacht wordt dan over beide onderdelen vol
doende literatuur aanwezig is, maar dat er vrijwel geen literatuur aanwezig is over een combi
natie van deze twee onderdelen.

Bij het literatuuronderzoek moet uiteraard als eerste deze verwachting worden geverifieerd.
Deze verwachting bleek na onderzoek uit te komen. Om toch tot een zinvol literatuuronder
zoek te komen, moet worden uitgegaan van de kernpunten van het onderzoek. Deze zijn:

1. Medische telemetrie m.b.V. spread spectrum technieken.
2. Deze telemetrie moet in alle gevallen betrouwbaar zijn, zelfs wanneer er vele (medische)

storingsbronnen aanwezig zijn.
3. Deze telemetrie moet ook betrouwbaar zijn in een indoor (binnenshuis) omgeving, d.w.z.

de telemetrie mag niet merkbaar verstoord worden door reflecties en multipad effecten.

De kern van het literatuuronderzoek is er dan ook op gericht, naast het verkrijgen van algeme
ne informatie over spread spectrum technieken, om de betrouwbaarheid van spread spectrum
technieken met verschillende (medische) storingsbronnen en in indoor omgevingen te onder
zoeken.
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2. Lijst van zoektermen

Onderstaande lijst bevat de zoektermen die gebruikt zijn voor het literatuuronderzoek. Deze
lijst met zoektermen is onder te verdelen in drie lijsten. De eerste lijst betreft de zoektermen die
betrekking hebben op spread spectrum technieken en randonderwerpen die daarmee te maken
hebben~ de tweede lijst betreft medische telemetrie en de derde zoekt een combinatie van medi
sche telemetrie en spread spectrum technieken.

Omdat de term Spread Spectrum in de door mij gekozen bronnen heel veel artikelen opleverde
(meer dan 2000) is deze meteen ingeperkt door middel van combinatie met andere zoektermen.

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat er artikelen gevonden worden die betrekking heb
ben op zowel spread spectrum als medische telemetrie (al deze artikelen zijn vrijwel zeker inte
ressant omdat deze rechtstreeks betrekking hebben op het afstudeerwerk), is de zoekterm in
lijst 3 maximaal uitgebreid m.b.v. de .OR. constructie.

Merk overigens op dat het alleen met geautomatiseerde gegevensbestanden het mogelijk is om
zoektermen eenvoudig in te perken of uit te breiden.

LIJST 1
Spread Spectrum
Spread Spectrum .AND. Indoor .AND. (Interference .OR. Jamming .OR. noise)
Spread Spectrum .AND. Indoor
Indoor
Multipath

LIJST2
Telemetry .AND. (medical .OR. biomedical)
Telemedicine
Medical Telemetry
Biomedical Telemetry
Medical Instrumentations
Bioelectric signals
Biotelemetry

LIJST3
Spread Spectrum .AND. (Telemetry .OR. Telemedicine .OR. OR. Biomedical Telemetry .OR.
Medical Instrumentations .OR. Bioelectric signals .OR. Biotelemetry)
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3. Lijst van geraadpleegde bronnen

Hieronder staat de lijst van geraadpleegde bronnen. Tevens staat er per bron het aantal in eer
ste instantie geselecteerde literatuurverwijzingen. In de geraadpleegde bronnen is onderscheid
gemaakt tussen de zoektermen van lijst 1, de zoektermen van lijst 2 en de zoektermen van lijst
3 die in het vorige hoofdstuk zijn aangegeven.

De zoektermen van lijst 1 en 2 hebben betrekking op twee onderwerpen die zeer weinig over
eenkomsten hebben. De artikelen die beide onderwerpen tegelijk behandelen, kunnen be
schouwd worden als direct van belang voor de afstudeeropdracht. De zoektermen van lijst 3
geven deze artikelen. Door onderscheid te maken tussen de drie lijsten, kan gezien worden dat
er slechts weinig bekend is in de literatuur over het afstudeeronderwerp.

Opgemerkt moet worden dat in lijst 1 niet de aantal1en zijn gegeven van al1een de zoekterm
spread spectrum. Dit leverde b.v. voor INSPEC CD-ROM over de laatste 6 jaar al meer dan
2000 artikelen op. Zelfs in eerste instantie is dat een onoverzienbare hoeveelheid artikelen. Er
is dan ook uitgegaan van zoektermen die een beperking in het zoekresultaat geven.

LIJST 1

VUBIS 26
SCIENCE CITATION INDEX (SCI), citatie analyse 50
SCIENCE CITATION INDEX (SCI), onderwerps analyse 36
INSPEC gedrukte versie 28
INSPEC CD-ROM 94
Vertegenwoordiger van Tekelec Airtronics 2

LIJST 2

VUBIS 24
SCIENCE CITATION INDEX (SCI), citatie analyse 0
SCIENCE CITATION INDEX (SCI), onderwerps analyse 12
INSPEC gedrukte versie 26
INSPEC CD-ROM 50
EXCERPTA MEDICA, sectie 27 38

LIJST 3

VUBIS 0
INSPEC gedrukte versie 0
INSPEC CO-ROM 5
EXCERPTA MEDICA, sectie 27 0
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4. Selectiecriteria

Voor opname in de definitieve literatuurlijst zijn de volgende selectiecriteria gehanteerd:

1. De taal waarin het artikel is geschreven moet Engels of Nederlands zijn; slechts indien een
artikel zeer interessant kan zijn, komt de Duitse taal in aanmerking. Overige talen worden
buiten beschouwing gelaten.

2. Artikelen die het basisprincipe van spread spectrum beschrijven dienen kort, bondig en
volledig te zijn.

3. Artikelen die over medische telemetrie gaan, moeten van zo recent mogelijk datum zijn,
zodat een goed beeld gevormd kan worden wat er heden ten dagen al verkrijgbaar is (een
van de subopdrachten van de afstudeeropdracht).

4. Artikelen die over de storingsonderdrukkende eigenschappen van spread spectrum gaan,
moeten betrekking hebben op een indoor omgeving en een zendfrequentie van 2.4 GHz (dit
is de situatie in de beoogde toestand).

5. Alle artikelen die gaan over medische telemetrie m.b.v. spread spectrum zijn in principe
interessant.

6. Spread spectrum artikelen moeten geschreven zijn nadat de basisontwikkeling van spread
spectrum technieken heeft plaats gevonden; dit houdt in dat artikelen vanaf ongeveer 1975
in aanmerking komen.

7. Het boek Spread Spectrum Systems uit 1976 van R.e. Dixons wordt aJs het standaardwerk
van spread spectrum systemen beschouwd en moet dus worden opgenomen in de definitie
ve literatuurlijst.

8. Het artikel of boek moet in principe in de Bibliotheek van de Technische Universiteit Eind
hoven aanwezig zijn, tenzij blijkt dat het om een essentieel artikel gaat.

9. Alle afstudeer- en AIO verslagen die over spread spectrum gaan en op de TUE zijn ge
schreven worden in de definitieve literatuurlijst opgenomen zodat buitenstaanders een in
druk krijgen wat er zoal wordt gedaan aan spread spectrum technieken aan de TUE.
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5. Diagram van sneeuwbalmethode

NIE818

1965

1970

1975

1980

1985

1990

Zie voor de betekenis van de afkortingen van onderstaande diagram de literatuuropgave. De
afkortingen verwijzen naar de eerste drie letters van de auteur en het getal verwijst naar het
jaartal van publicatie.

1995
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6. Diagram van citatiemethode

Onderstaande diagram is verkregen door alle tijdschriftartikelen van het sneeuwbalmethode
diagram als uitgangspunt te nemen. Aangezien [PIC82] zeer vaak als referentie wordt gebruikt
(tussen 1983 en maart 1994 totaal 49 maal), zijn niet alle artikelen meegenomen. Op de vol
gende pagina staat de betekenis van de afkortingen die gebruikt zijn en die niet zijn opgenomen
in de definitieve literatuurlijst. Gestippelde pijlen geven aan dat er wel een pijl aanwezig hoort
te zijn, maar dat deze niet is teruggevonden in de science citation index.
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Lijst van gebruikte afkortingen in het diagram volgens de citatiemethode

[ABR85] Abramson N.
Development ofthe Alohanet
In: IEEE Transactions on information theory

Vo131, 1985, p1l9-123

[DIC83] Dicarto O.M.
Multiple dweil serial search-peiformance and application to
direct sequence code acquisition
In: IEEE Transactions on communications

Vol 31, 1983,p650-658

[ERI85] Ericson T.
A min-max theorem for antijamming grOllp codes
In: IEEE Transactions on information theory

Vol 30, 1985,p792-799

[GOL88] Goldberg S.H.
PN code synchronization effects on narrow-band interference rejection in a
direct sequence spread-spectrum receiver
In: IEEE transactions on communications

Vol 36, 1988,p420-429

[GOL90] Golic I.O.
Minimal Linear equivalent analysis ofa variable-memory
binary sequence generator
In: IEEE Transactions on information theory

Vol 36, 1990,pI90-192

[HU 90] Hu M.C.
Co/lision Resolution algorithmsfor CDMA systems
In: IEEE JournaIon selected areas in communications

Vol 8, 1990,p542-554

[JAI92] Jain R.
Computer-Aided-Design ofa BPSK spread-spectrum chip set
In: IEEE Journalof solid-state circuits

Vol 27, 1992,p44-58

[nB93a] Jibrail WWS
Performance analysis of2 serial-search acqllisition schemas
for FH spread-spectrum
In: International Journalof electronics

Vol 75, 1993,pl083-1097
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[JIB93b] Jibrail WWS
Performance comparison ofPH-codesfor the acquisition of
ns spread spectrum signals
In: International Journalof electronics

Vol 75, 1993, p607-625

[KIR91] Kirchner D.
2-way time transfer via communication satel/ites
In:Proceedings ofthe IEEE

Vol 79, 1991, P983-990

[KOS92] Kosbar K.L.
Spread spectrum
In: IEEE Joumal on selected areas in communications

Vol 10, 1992, p653-654

[KOU84] Kourtis A.M.
A technique for voice multiplexing
In: International Journal ofElectronics

Vol 56, 1984, p56-60

[LEE91] Lee WCY
Overview ofcel/ulas CnMA
In: IEEE transactions on vehicular technology

Vol 40, 1991, p313-322

[MIL88] Milstem L.
Interference SlIppression to aid acquisition in
direct-sequence spread-spectrum communications
In: IEEE transactions on communications

Vol 36, 1988,pI200-1207

[MOC92] Mocobray R.S.
Increased CnMA systenl capacity through adaptive cocha1111el interference
regeneration and cancel/ation
In: IEE Proceedings-I communications speech and vision

Vol 139, 1992, p515-524

[PIC91] Pickholt R.L.
Spread spectrumfor mobile communication
In: IEEE transactions on communications

Vol 40, 1991, p313-322

[PUR87] Purshy M.B.
The role ofspread spectrum in packet radio
In: Proceedings of the IEEE

Vol 75, 1987, pI16-139
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[SIM87] Simcock A.L.
A synchrollized spread-spectrum local area Iletwork
In: Journalof the Institution ofelectronic and radio engineers

Vol 57, 1987, p17-21

[SPR87] Spracklen C.T.
Spreadllet - A spread-spectntm local area network
In: Joumal of the Institution ofelectronic and radio engineers

Vol 57, 1987, p12-16

[TSU94] Tsui T.S.D.
Spread-spectrum commullicatioll techniqlles
In: Electronics & Communication engineering joumal

Vol 6, 1994, p3-12

[YAN90] Yang K.B.
Throllghpllt Allalysis ofa slottedfrequency hop multiple-access network
In: IEEE journaion selected areas in communications

Vol 8, 1990, p588-602
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7. Relatiepatroon

Het relatiepatroon van de gevonden literatuurverwijzingen met betrekking tot de concept in
houdsopgave is weergegeven in tabel 1. Hierbij geeft elke kolom een hoofdstuk weer en elke
rij een referentie. Voor de betekenis van de afkortingen van de referenties, wordt verwezen
naar de literatuuropgave.

TABEL J: Relatiepatroon van de /iteratllllrvenvijzingen

HOOFDSTUK

x
X

X X X X X X
X

X X X X X X X
X X X X X X X

X
X X X X X

X X
X

X X X X X X
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8. Conclusies en aanbevelingen

Het belang van inperking van de zoektermen om tot een bruikbare hoeveelheid artikelen en
boeken te komen, blijkt bij dit literatuuronderzoek maar eens te meer. Immers door alleen de
algemene zoekterm spread spectrum te gebruiken, worden er meer dan 2000 artikelen geselec
teerd, een hoeveelheid die niet te overzien is in een afstudeerperiode. Het is echter wel van het
allergrootste belang dat de zoektermen niet te veel worden ingeperkt, om geen essentiële arti
kelen te missen.

Met INSPEC op CD-ROM is in zeer korte tijd op eenvoudige wijze een relevant overzicht van
artikelen te geven. De zoektermen hoeven in dit geval slechts enigszins beperkt te worden om
dat snel door de lijst van gegenereerde titels gebladerd kan worden. Een eventueel interessant
artikel kan eenvoudig op zijn bruikbaarheid worden getest door de samenvatting door te ne
men. Met niet geautomatiseerde gegevensbestanden zal de zoekterm veel beperkter moeten
zijn omdat het zeer veel tijd kost om elk mogelijk interessant artikel op te zoeken om het te
controleren op bruikbaarheid. De kans dat bij een niet geautomatiseerd gegevensbestand es
sentiële artikelen worden gemist en dan ook zeer groot aanwezig in het geval de enkelvoudige
zoekterm zeer vele referenties oplevert.

Het artikel [PIC82] voldoet in alle opzichten aan selectiecriterium 2. Het is dan ook een perfect
artikel om in korte tijd thuis te raken in spread spectrum technieken. M.b.v. de citatiemethode
is gebleken dat vele wetenschappelijke schrijvers deze opvatting delen, aangezien dit artikel tot
op heden zeer veel geciteerd wordt. De artikelen die [PIC82] citeren, blijken echter allemaal
zeer specialistisch en van weinig waarde voor het afstudeerwerk. De citatiemethode heeft dan
ook geen nieuwe referenties opgeleverd voor de definitieve literatuurlijst.

M.b.v. de citatiemethode dacht ik in staat te zijn om, uitgaande van enige wat oudere artikelen
over biotelemetrie, meer recent werk te vinden over biotelemetrie. Deze hoop bleek echter ijdel
omdat geen enkel artikel nieuwe referenties opleverde. Dit komt waarschijnlijk door toeval. In
de meeste gevallen denk ik dat de citatiemethode juist het aangewezen middel is, zo niet het
enige middel, om meer recent werk over een onderwerp te vinden.

Zoals te verwachten, geeft VUBIS weinig tot geen informatie over artikelen, over boeken
echter des te meer. Het bleek met VUBIS eenvoudig om snel alle beschikbare boeken te trace
ren over spread spectrum en biotelemetrie. Ik ben er redelijk zeker van dat ik alle beschikbare
boeken over spread spectrum die in de bibliotheken van de TUE aanwezig zijn heb getraceerd,
aangezien er tevens een AIO werkzaam is op spread spectrum gebied en hij bleek alle getra
ceerde boeken in zijn bezit te hebben.

De citatiemethode zal een nog veel grotere waarde krijgen als deze geheel op CD-ROM is uit
gebracht. De zeer omslachtige werkwijze van het opzoeken in twee naslagwerken om de titel
van een artikel te vinden hoort dan tot het verleden. Bij een volledige CD-ROM versie zal in
een aanmerkelijk kortere tijd een veel groter aantal artikelen aan de citatiemethode onderwor
pen kunnen worden zonder dat het inzicht verloren gaat.

Als aanbeveling geef ik mee dat het zinvol zal zijn om op het bibliotheekpracticum ook in te
gaan op en te oefenen met de Science Citation Index op CD-ROM, om de reden die ik hierbo
ven uiteen heb gezet ook al is die slechts aanwezig vanaf 1990.
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