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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft het ontwerp van een modem voor synchrone

datatransmissie met 2400 bits/sec ••

Ret spectrum dat over de, door C.C.I.T.T. genormeerde, M-89

lijn kan worden gezonden, heeft de volgende eigenschappen:

1) Ret spectrum past in de M-89 band.

2) Ret voldoet aan Nyquist.

3) Ret heeft een "gat" bij 1200 Rz en bij 2400 Rz. Dit is om pi

loten te plaatsen.

Deze drie eigenschappen worden met ~~n enkel digitaal filter

verkregen.

Twee piloten zijn gebruikt om eventuele frequentie-verschuivingen

t~g.v. draaggolf-telefonie systemen te kunnen elimineren.

Aan de ontvangstzijde worden de piloten met phase-locked loops

uit het signaal geselecteerd. Na demodulatie wordt het data

signaal hersteld.

AIle noodzakelijke bewerkingen zijn zoveel mogelijk digitaal uit

gevoerd.

De gehele modem is gebouwd met gebruik van geintegreerde

(logische) schakelingen.
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INLEIDING

Het gebruik van computers op allerlei terreinen,neemt storm

achtig toe. Vele instellingen hebben voor hun vraagstukken

een grote computer nodig,zonder dat zij een dergelijke machine

voldoende kunnen bezetten om hem rendabel te maken. Dit heeft

geleid tot het gebruik van grote centrale computers,waarvan

randapparaten,de zgn. terminals,over een betrekkelijk groot

gebied zijn verspreid.Een groot aantal gebruikers in dit ge

bied heeft nu toegang tot deze computer. De machine werkt

achtereenvolgens een korte tijd aan ieders probleem,het zgn.

time-sharing systeem,waardoor lange wachttijden worden verme

den.Voor de toekomst zou men nog kunnen denken aan onderlinge

verbindingen tussen dergelijke computercentra,waardoor een

heel net ontstaat. Door deze opzet neemt de behoefte aan de

mogelijkheid binaire signalen over grotere afstanden over te

brengen,steeds toe. Wanneer deze overdracht electrisch ge

beurt,spreekt men van datatransmissie. Deze datatransmissie

zal z6 belangrijk worden,dat men het gehele telecommunicatie

net in de toekomst digitaal op gaat zetten. Het telefonie

verkeer zal dan door middel van pulscodemodulatie (p.e.M.)
in dit systeem worden gepast. Het is duidelijk dat dit alles

een geheel andere opzet vergt dan het orthodoxe telefoonnet.

De omschakeling zal' o.a. om economische redenen,zeer geleide

lijk gebeuren en vele jaren duren.

Op het ogenblik zitten we in een tussenp~riode: er is een stij

gende behoefte aan datatransmissie mogelijkheden,maar het com

municatienet is nog niet aangepast. Een voorlopige oplossing

is de toepassing van modulator- demodulatorschakelingen,de

zgn. modems.

Bij een dergelijke modem wordt aan de zendzijde het spectrum van

het digitale signaal aangepast aan het analoge transmissie

kanaal.Dit houdt niet alleen in dat het spectrum in de beschik~

bare band moet passen,maar het moet ook aan bepaalde eisen

voldoen om tekeninteferentie te voorkomen. Deze eisen zijn ge

formuleerd door Nyquist in zijn eerste criterium (lit.l).
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Aangezien het signaal in digitale vorm wordt aangeboden,ligt

het voor de hand de noodzakelijke filter- en modulatieproce

dures digitaal uit te voeren. Om de beschikbare bandbreedte

zo goed mogelijk te benutten werkt men vaak met enkel- of

restzijbandmodulatie. Als draaggolf gebruikt men bij voorkeur

de klok-frequentie,die ten behoeve van de synchrone demodu

latie als piloot wordt meegezonden. In de ontvanger moet na

de~oduleren het oorspronkelijke datasignaal worden terugge

wo~nen. Hiervoor is de zuivere klok-frequentie nodig. Nu

ku~nen in het transmissiekanaal draaggolf-telefonie systemen

voorkomen. Deze veroorzaken vaak een kleine frequentiever

schuiving. Het is daarom noodzakelijk dat een tweede piloot

wordt meegezonden om de zuivere klok-frequentie terug te kun

nen winnen.

De plaatsing van de beide piloten is een probleem op zichzelf.

Steeds moet het spectrum van het datasignaal ter plaatse z6

klein zijn,dat de piloot niet gestoord wordt. Verder moet er

een eenvoudig verband bestaan tussen de piloten en de klok

frequentie,zodat deze gemakkelijk geregenereerd kan worden.

Men zal het spectrum daarom moeten aanpassen,waarbij echter

aan eerder genoemde eisen voldaan moet blijven.

Het afstudeerwerk dat hier beschreven wordt,omvatte het ont

werp en de bouw van een modem voor 2400 bits/sec. datatrans

missie. Het gemodificeerde spectrum,dat natuurlijk aan Nyquist

moet voldoen,moest geschikt zijn voor overdracht over de My89

lijn. Het moest bij 1200 Hz en bij 2400 Hz een "gat" hebben om

piloten te kunnen plaatsen. Deze gaten dienden met pseudo

ternaire codering te worden verkregen. Vanwege de eenvoud en

compactheid moest het systeem voornamelijk met integrated cir

cuits worden gebouwd.
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HOOFDSTUK I
===========

I.l Het gewenste spectrum

Zoals we in de inleiding schreven,moet het spectrum van het

signaal dat we over de lijn gaan zenden,aan een aantal eisen

voldoen. Het spectrum moet:

3 kHz21o

2

o
3 kHz21o

1

3

o

6

a) voldoen aan het eerste criterium van Nyquist.(lit.l)

b) passen in de frequentieband van de M-89 lijn. (fig.l)

c) door een eenvoudige,nette wiskundige funktie worden

beschreven.

d) Bij 1200 Hz en 2400 Hz een gat hebben om piloten te kunnen

plaatsen.

We noemen dit gewenste spectrum G1 •

dB 9 msec4

dempingsgrenzen looptijdgrenzen

fig.l

We gaan uit van een spectrum G,dat aan de eisen a,b en c vol

doet. We gaan dit omvormen z6 dat het aan eis d gaat voldoen,

terwijl de voorwaarden voor a,b en c vervuld blijven.

Hoe moet al1ereerst het spectrum G eruit zien?

Voorwaarde a valt in twee delen uiteen: (lit.2)

I)Het spectrum moet bij 1200 en 2400 Hz de waarde 0,5 hebben.

2)Het spectrum moet radiaal symmetrisch om de punten zijn.
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Dit geeft:

G = 0,5 - b1sin2x - b
3
sin6x •••• - bk_1sin2(2k-l)x

2 lTfhierin is x = 4800 ' een notatie die steeds gebruikt zal

worden.

Voorwaarde b stelt dat het spectrum G geen belangrijke bijdra

gen heeft buiten het gebied van 900-2700 Hz. Dit kan met drie

termen. We kiezen b1 en b
3

nu z6,dat in de gebieden 600-900 Hz

en 2700-3000 Hz,G gemiddeld zo klein mogelijk is.

Dan moet de volgende uitdrukking minimaal zijn:

f!. 2G =0f5 -b1sin2x - b3Sin6x)2dx

Differenti~ren na\r b1 en b
3

en nul stellen geeft:

b1 = 0,5861884003134 en b
3

= 0,0927574239625

~. De dertien decimalen zijn i.v.m. verdere berekeningen op

de computer.

We hebben nu dus het spectrum:

G = 0,5 - 0,586 sin2x - 0,092 sin6x

Dit is een nette,eenvoudige,funktie,zodat aan eis cook vol

daan is. Dit is van belang voor de toegepaste digitale filte

ring.(zie appendix AI)

We gaan dit spectrum vermenigvuldigen met jsin2x. ruet de me-.
thode van Gibby en Smith (lit.3,AO) is aan te tonen,dat dit

spectrum ook aan Nyquist voldoet. Het voldoet aan de eerste

drie eisen en tevens hebben we nu de gaten bij 1200 Hz en

2400 Hz verkregen.(fig.2)

1
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fig.2 b

Het gewenste spectrum is dUB GI = j.G.sin2x

Waarom is GI imaginair genomen? De funktie G.sin2x is oneven

en zal f bij l"ourier-transformatie, aIleen dl1n met een re~ne tijds

funktie corresponderenfals we hem imaginair nemen.

I.2 De realisering van het gewenste spectrum

Het beschreven spectrum GI moet worden verkregen uit het spec

trum G. van het aangeboden binaire datasignaal. Aangezien de
~l

bits 2400 sec. breed zijn geldt:

G. = sinx (fig.;)
~ x

Wij vestigen er de aandacht op dat G
i

een nulpunt heeft bij

2400 Hz. nit is van groot belang. Al is het filter dat van

Gi het spectrum GI moet maken nog zo slechtfhet zal altijd een

scherp nulpunt bij 2400 Hz afleveren.Dit is van belang i.v.m.
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de piloot die we daar willen plaatsen.

Jr.. 1 .....-----.------r--,....-------,--.,-------~----....,....._----,...__----,

,,3

,,2

tI 1

OI--------------....loL..------------~

.- " 1 L.-_----I.__--L-__...l...-__L.-_----I.__--.l-__...L-__L.-_---L__--.i-__..L.-_---l

o 2000
Het ingangsspectrumrGil

fig.3

We zullen nu twee methodes tegen elkaar afwegen,die verschil

len in de wijze waarop het gat bij 1200 Hz in het spectrum ge

maakt wordt. Beide methodes maken gebruik van digitale filte

ring (lit.4,Al). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een schuif

register met flip-flops. Om praktische en economische redenen

werd ge~ist dat ten hoogste 26 flip-flops voor de digitale

filtering gebruikt zouden worden. Deze eis is dan ook in de

vergelijking van de methodes betrokken'.
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Methode A

Eij deze methode wordt getracht, met ~~n enkel digitaal filter

G
i

om te zetten in het gewenste spectrum Gl • Het filter is na

tuurlijk niet ideaal en het zal dan ook een spectrum Gi leveren

dat een benadering is van Gl • Hoe goed die benadering is hangt

af van de kwaliteit van het filter, dat wil zeggen van:

1) de lengte van het schuifregister.

2) de precisie van de weegmatrix.

Zoals we al zagen zal het nulpunt bij 2400 Hz altijd goed zijn,

maar dat bij 1200 Hz hangt ook af van de kwaliteit van het fil

ter.

G. o--~
~

fig.4

De gewenste overdrachtsfunktie (fig.4) is:

Gl
H(x) =~ = 2j G.x.cosx

~

Voor de benadering.van deze overdrachtsfunktie met ~~n digitaal

filter, mogen dus maximaal 26 flip-flops worden gebruikt. Van

wege de opzet van een digitaal filter, die een middelste flip

flop noodzakelijk maakt,worden dit 25 stuks.(Al)

De weegfactoren zijn op de computer berekend (A2). Om verder

een indruk te krijgen van de benadering van Gl door het filter,

zijn op de computer enkele experimenten gedaan.

1) Het spectrum Gl en de benadering Gi zijn in ~~n figuur

geplot voor verschillende aantallen "foutloze" weegfac

toren. De spectra werden steeds op maximum = 1 genormeerd.

l"foutloze" wil hier zeggen: in 13 decimalen)

2) Hetzelfde is gedaan voor het ongunstigste geval dat kan

optreden bij weegfactoren die 1% afwijken. Dit met het oog
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op de praktische uitvoering van de weegmatrix met weerstanden

met 1% tolerantie.

3) De waarde bij 1200 Hz werd ook voor dit ongunstigste geval

berekend,ook voor verschillende aantallen weegfactoren.

Uit deze experimenten bleek dat met 25 flip-flops een uit

stekende benadering mogelijk is. Dit mag blijken uit fig.5 b

waarin de kromme zonder merktekenslG~ is en de kromme met

merktekens de benaderingIG~.

- b 1OL-_l--6-0LO---L-1-2L..OO-~-1-8L-OO-~-2-4L-OO----'----3-00-0----'---3-J600

Ret benaderde spectrumlGil

fig.5a

In het ongunstigste geval bleek de waarde van Gi bij 1200 Hz

0,02 te bedragen. Ret spectrum Gl is daar nul. Ret is in

principe mogelijk Gi hier ook nul te maken,door correctie van

de derde weegfactor die bij 1200 Hz maximaal bijdraagt. Dit

voor het geval dat de piloot aldaar te sterk gestoord wordt.
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Methode B

Het ingangsspectrum Gi wordt hier met digita1e filtering om

gevormd tot G = j G.sinx • Nu wordt met pseudo-ternaire co-
u

dering (lit.5,A3) dit spectrum met cosx vermenigvu1digd,zodat

we het gewenste spectrum (benaderd) verkrijgen. De graad van

benadering hangt weer van de kwa1iteit van het digita1e fi1

terproces af.(fig.G)

1-.. .... , ,
"/'

I ', \, \, \

I

0 120Q 240Q 39'00 Hz, , ,, , ,'cosx, ,, , ,I, '<, , ,, , I 'sinx-1
,

.... _, "
.... ..-

fig.6

Hier ge1dt voor de gewenste overdrachtsfunktie van de digita1e

filters:

= j G.x
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Een nadeel van de pseudo-ternaire codering is dat er twee

identieke digitale filters nodig zijn.(A3) Per filter zijn er

hier dus maar 13 flip-flops beschikbaar. Een voordeel is dat

het nulpunt bij 1200 Hz altijd goed is. Het is echter gebleken

dat de benadering van de gewenste H(x) met een filter met 13

trappen slecht is. Dit is te zien in fig.7,waarin het gewenste

spectrumIG11 z6nder en de benaderinglGilmet merktekens is gete

kend.
le, 1 ...--------,-----r---...---------.--~--..........----~--~---.-------,

le.O

,,8

" 1

.1 L.-_--l..-_---J~_....L__ ____L__....L.__--L____'___ ____'____'_______ ____'_____'___ _'

-" 0 600 1200 1800 2400 3000 3600

fig.7

Op de volgende bladzijde zijn de besproken punten nog eens kort

samengevat in een tabel. Het is na het bekijken daarvan wel

duidelijk dat methode A gekozen is.

opm.Als de digitale filtering ideaal zou zijn,zouden beide me

thodes tot hetzelfde spectrum hebben geleid n.l. Gl.Methode A

leidt dus 66k tot een pseudo-ternair signaal. De pseudo-ter

naire codering is hier echter in de digitale filtering ver

vat en heeft niet apart plaats,zoals bij methode B.
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Methode B

sinx/x

j G.sin2x

2

G' . sinx

G'1

2 JE 13

slecht

goed

goed

G'1

25

sinx/x

goed

goed

n.v.t.

redel~k goed,
correctie is
mogel~k

ruim voldoende volkomen onvoldoende

I'lethode A

\ j G.sin2x

I 1

Benadering van Gl

Nulpunt b~ 2400 Hz

26 flip-flops

Aantal flip-flops

Uitgangsspectrum van de
digitale filters

Ingangsspectrum G.
~

Nulpunt b~ 1200 Hz

Gewenst spectrum Gl

Aantal digitale filters

Aparte pseudo-ternaire
codering geeft
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HOOFDSTUK II
============

De zender

De zender is in drie delen te splitsen. We zullen ieder deel

afzonderl~k bespreken (fig.8).

Klok one

7200Hz shot

1 I I

twee keer .
I:3 change of~ schuifregister

state

I [- weegmatrix -- - - -
~ta

-e:J. l.d.f l~n
'--'

k 1200Hz
I piloot -{:>-one

shot :2

I 2400Hz

-c:J--

da

fig.8

II.l De besturingseenheid

De besturingseenheid heeft de volgende funkties:

1) Alle gewenste frequenties afleiden uit een gegeven grond

frequentie.

2) Klokpu1sen leveren voor het schuifregister van het digitale

filter en voor de random-data generator.

3) Het datasignaa1 een zodanige logische bewerking geven,dat

het in de ontvanger makkel~k terug te winnen is.



-14-

Voor wat betreft de punten 1 en 2 is het blokschema voldoende

duidelijk. Punt ;' v.erdient echter enige toelichting.

De logische bewerking waar het hier om gaat is twee keer

"change of state". Bij "change of state" heeft het afgeleide

signaal een overgang bij de positieve flanken van het oor

spronkelijke signaal.(fig.9)

data signaal

eerste change

of state

tweede change

of state

na het digi

tale filter

fig.9

In fig.9 is de gestileerde responsie van het digitale filter

getekend, waarbij twee maal "change of state" op een willekeu

rig stukje datasignaal is toegepast. Ret voordeel is nu, dat

het oorspronkelijke signaal door dubbelzijdige gelijkrichting

is terug te verkrijgen.

opm.De random-data generator wordt gebruikt om bij proefopstel

lingen de apparatuur uit te proberen.
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II.2 Het digitale filter

Dit bestaat uit:

a) een schuifregister met 25 J.K.flip-flops.

b) een weegmatrix.

c) een opteller.

De werking van het digitale filter en de berekening van de

weegfactoren is beschreven in de appendix (Al,A2,lit.4).

We zullen hier slechts ingaan op enkele zaken, waaraan bij

de ontwikkeling van deze modem bijzondere aandacht is besteed.

In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat de kwaliteit van

het digitale filter bepaalt hoe goed het spectrum nul wordt

bij 1200 Hz. Deze kwaliteit bepaalt in het geheel hoe goed het

gewenste spectrum benaderd wordt. De kwaliteit van het filter

hangt af van:

1) de lengte van het schuifregister.

2) de nauwkeurigheid waarmee de weging gerealiseerd wordt.

Deze factoren zijn bekeken middels een computer programma.

De lengte van het schuifregister was hiermee snel bepaald.

Met 25 flip-flops bleek een uitstekende benadering mogel~k.

Zoals al eerder vermeld werd,werd de benadering op zijn kwali

teit beproefd,door de gewenste en de benaderende kromme ge

normeerd over elkaar heen te laten plotten (fig.5b ).

De waarde van het spectrum bij 1200 Hz is berekend voor 25

flip-flops met weegfactoren die 1%, in de meest ongunstige

combinatie, afweken van de "foutloze". Het spectrum bleek bij

1200 Hz dan kleiner dan 0,02 te zijn, terwijl het maximum (bij

1800 HZ) op 1 was genormeerd.

Men zou zo denken, dat uitvoering van de weegmatrix met 1%

weerstanden nu een goed resultaat garandeert. Hier schuilt

echter een addertje onder het gras. De w~ging geschiedt door

een delingsproces met weerstanden aangesloten op de uitgangen

van de flip-flops. Deze flip-flops hebben een zekere uitgangs

weerstand. We zouden daarom de weegweerstanden moeten corri

geren voor deze uitgangsweerstanden. Dit is echter niet mo-
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gel~k, omdat de uitgangsweerstand sterk varieert. H~ is name

l~k afhankel~k van de logische toestand waarin de betreffen

de ui tgang zich bevindt. B~ de 1"airchild blokjes jWJTL 945 en

948 varieert de uitgangsweerstand van enkele tientallen Ohms

in de "0" toestand tot respectievelijk 2 en 6 kOhm in de "1"

toestand. B~ een kleinste weerstand van b.v. 10 kOhm in de

weegmatrix zou men dus enorme fouten verwachten. Deze gecom

pliceerde kwestie is nader bekeken door H.Gooren (lit.6).

B~ de modem die hier beschreven wordt, is bovengenoemd pro

bleem geheel omzeild. In het schuifregister z~n Fairchild

flip-flops type 945 toegepast, terw~l de weegmatrix 200 kOhm

als kleinste weerstand heeft gekregen. De 2 kOhm variatie in

de uitgangsweerstanden is nu relatief onbelangerijk geworden.

De bijdragen van de verschillende wegingen worden met een elec

tronische opteller opgeteld. Aangezien de weerstanden b~ el

kaar komen op het virtuele aardpunt van de opteller, heeft

geen onderlinge beinvloeding plaats. Een bijkomend voordeel

is dat het uitgangsniveau gemakkelijk in te stellen is met de

terugkoppelweerstand van de opteller. Vanwege de grote weer

standen die nu nodig z~n, zou men moeil~kheden met parasitai

re capaciteiten verwachten. Deze treden niet Ope In de eerste

plaats bouwt men de, gewenste weerstandwaarden op door serie

schakeling van een aantal standaardwaarden (A2). Dit geeft

dus al een verbetering t.o.v. enkele weerstanden. Verder z~n

de optredende effecten pas storend bij frequenties die veel

hoger z~n dan 3000 Hz. Wij hoeven, wat dit betreft, dus niets

te vrezen, want een effectief laagdoorlaat-filter snijdt alles

daarboven af.
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11.3 Het analoge filter

Het digitale filter geeft, door zijn opzet (AI), een periodiek

herhaald spectrum. Wij willen aIleen de eerste lob hebben. We

zullen dus een laagdoorlaat-filter achter het digitale filter

moeten schakelen. De fig.lO geeft gestileerd het periodieke

spectrum.

------- -

dB
o

-1

-30
~~_-L.~ --:~,,-- "'::::::::::::~l-_-

-10

o 1200 2400 3600 4800 Hz

fig.lO

. sin(2x~3)D1t spectrum neemt af volgens een (2x/3

sen van 1/7200 sec. waarmee het filter werkt.

i.v.m. de pul-

Het analoge filter moet aan de volgende eisen voldoen:

1) Hechte doorlaat tot 2800 Hz.

2) Boven 2800 Hz steil afvallen tot tenminste -30 dB bij

4500 Hz, waar de tweede lob begint.

3) Rechte fase-karakteristiek tot minstens 2700 Hz.

Hieraan bleek met een 5e orde Chebycheff-filter met 0,5 dB

rimpel goed te voldoen. Doorlaat en fase-karakteristiek van

dit filter zijn ook in fi~.lO getekend. Het filter is actief

uitgevoerd (A4). Compacte bouw was mogelijk door toepassing

van geintegreerde operationele versterkers.

Op de volgende twee bladzijden zijn resultaten weergegeven.
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&. Responsie

digitaal

filter op

enkele

pulse

b. Als a,n~

het laag

doorlaat

filter.

c. Oogpatroon

behorend

bij a en b.
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HOOFDSTUK III
==============

De ontvanger

We kunnen de ontvanger globaal verde len in (fig.ll):

1) de demodulator

2) de repeater

jjn fase p.l.l. schakel l.d.f.
r ins telling - -

2400+Af 2400+l1f demodul.
I

It one shot p.l.l. fase

+ - 'instelling*-

'"L.-f one

: 1200 Hz 1200 Hz
shot t ~,

I
1

J .K. 1 I ~data Schmitt dubbelz.
buffer

flip-flop n trigger gelijkr. (,-

uit
, ~,

>

~ 1!

~

klok buffer -tr-
itu

1

fig.ll

111.1 De demodulator

Zoals al eerder is vermeld, kan het spectrum dat de ontvanger

bereikt in frequentie verschoven zjjn. De verschuiving, die

maximaal 2 Hz mag zjjn, noemen we A f. De piloot van 2400 Hz
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zal dan ook opgeschoven z~n naar 2400+6f Hz. We gaan deze pi

loot met een phase-locked loop (p.l.l.) (A5), uit het ont

vangen signaal halen. Met een schakeldemodulator (fig.12)

die we met 2400+~f schakelen, kr~gen we dan een spectrum als

in fig.13 gestileerd getekend is.

VN
1.

1.f'

I

fig.12

__ fase

o 1200 2400

fig.13

3600 4800 Hz
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Het spectrum na demodulatie bevat:

1) het gewenste spectrum in basisband ligging en ontdaan van

de frequentie-verschuivingAf.

2) de 1200 Hz piloot, ook zonder verschuiving.

3) een aantal hogere lobben en harmonischen van de piloten,

waarin de verschuiving meerdere malen voorkomt.

Het is duidelijk dat de onder 3 genoemde componenten ongewenst

zijn. Deze moeten dan ook met een laagdoorlaat-filter worden

afgesneden.(fig.13)

Het laagdoorlaatfilter is van hetzelfde type als dat in de

zender: 5e orde Cheby-cheff-filter met 0,5 dB rimpel. Hoewel

de gewenste lob van het spectrum maar tot 1500 Hz gaat, snijdt

het filter pas bij 2000 Hz af. Het spectrum biedt hiervoor de

ruimte en zo benut men het meest rechte deel van de fase

karakteristiek.

V66r de p.l.l. is een eenvoudige faseverschuiver aangebracht

(fig.14).

fig.14

Deze faseverschuiver stelt ons in staat de schakelfrequentie

van de schakeldemodulator de juiste fase te geven. Het is im

mers bekend dat deze fase van belang is,als men na demodulatie

weer de oorspronkelijke fijnstructuur wil hebben.
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Als we met de juiste fase demoduleren krijgen we een goed oog

patroon, zoals in fig.15 is te zien.

fig.15

111.2 De repeater

Met deze naam wordt hier het gedeelte aangeduid dat:

1) de klok herstelt

2) het datasignaal herstelt

De klok moet worden afgeleid uit de 1200 Hz piloot, die na

demodulatie zonder frequentie-verschuiving in het signaal

zit. Met een p.l.l. wordt hij eruit gehaald en van zijn flanken

worden, m.b.v. monostabiele multivibrators, smalle klokpulsen

afgeleid.(breedte ongeveer 200 nsec.) Met de faseverschuiver

v66r de p.l.l. kunnen deze pulsen langs de tijd-as verplaatst

worden.

Zoals in hoofdstuk II is geschreven, moet het signaal dubbel

zijdig gelijkgericht worden. Om weer op de logische niveaus van

de Fairchild Ie's te komen, moet het signaal daarna aan een

Schmitt-trigger worden toegevoerd (fig.16).
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...- .....-----------.,r-----4 +

naar

Schmittrigger

fig.16

In de bovenstaande schakeling wordt het gel~kgerichte signaal

op een instelbare gel~kspanning gesuperponeerd. Op deze ma

nier is het mogel~k het signaal t.o.v. het beslissingsniveau

van de Schmitt-trigger te verplaatsen. Het is de bedoeling de

beslissingsdrempel halverwege de oogopening te leggen.

Het signaal uit de Schmitt-trigger en de klokpulsen worden in

een J.K.flip-flop gestuurd. De klokpulsen moeten, m.b.v. de.
faseverschuiver, zodanig worden verschoven dat ze midden in

de oogopeningen vallen. De J.K.flip-flop gaat nu b~ iedere

klokpuls na of het uitgangssignaal van de Schmitt-trigger "0"

of "1" is. Wat is er namel~k op deze momenten aan de hand?

De oogopeningen ontstaan doordat er hier geen tekeninteferen

tie optreedt. Het niveau wordt hier dus alleen bepaald door

66n enkele "0" of "1", die steeds een constante t~d eerder

gezonden is. Eerder of later gezonden bits hebben hier, af

hankel~k van de kwaliteit van het oogpatroon, geen of bUna

geen invloed. We vinden hetgezonden datasignaal, over een

constante t~d verschoven, terug achter de J.K.flip-flop.
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Ten behoeve van de dataverwerkende apparatuur die op de ont

vanger wordt aangesloten zijn de klokpulsen naar buiten gevoerd.

Ze zijn een halve bittijd verschoven en vallen nu midden in de

databits.

In verband met de belastbaarheid zijn de data- en klokoutput

gebufferd.
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SLOTBESCHOUWING

De modem is zo compact mogel~k gebouwd. Hierb~ is voornamel~k

gebruik gemaakt van geintegreerde (logische) circuits.

Aan zendz~de werd een goed oogpatroon verkregen. (blz.19)

Aan ontvangstz~de werd, na demodulatie en filtering, ook een

goed oogpatroon bereikt.(blz.23)

De teruggewonnen piloten vertoonden een zeer geringe jitter.

M.b.v. een error-rate analyzer werd geconstateerd dat het

systeem zeer betrouwbaar is. Het herstelt zich snel na een

onderbreking van de verbinding en gaat pas bij een zeer

slechte signaal-ruisverhouding fouten maken. Dit laatste

bleek voornamel~k te ontstaan doordat de piloten door de

ruis worden aangetast.

Ret systeem werkte ook goed met een draaggolftelefonie ver

binding, die een frequentie verschuiving veroorzaakte, opge

nomen in de keten.
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Ao De methode van Gibby en Smith (lit.3)

Bij transmissie proberen we tekeninteferentie te voorkomen.

We streven daarom naar een signaa1 dat onge1ijk nul is op 66n

of meer samp1e-momenten en verder nul op hiervan equidistante

tijdstippen. Een derge1ijk speciaa1 signaa1 za1 ook met een

speciaa1 spectrum corresponderen. De methode van Gibby en

Smith ste1t ons in staat gemakke1ijk na te gaan of we met een

derge1ijk spectrum te doen hebben.

A1s samp1e-momenten nemen we kT met k = ••• -2,-1,0,1,2, ••••

De waar~e van de tij~sfunktie ret) op het moment t=kT is r k •

Met de tijdsfunktie r(t) correspondeert het spectrum R(w) •

Vo1gens de .l!'ourier-transformatie ge1dt:

jukT de u

Op grond van uniforme convergentie van de reeks

mogen we schrijven:

r(t) 0-0 R(w)

00

r(t) jR(w) e j wt dw

-00

00

1 jwkTd
r k • -00 R(w~ e w

2n 1T
Dit wordt met w = u + ~

r k • ioo!R(U + 2~")
"if

00

of

dUB

( 2n+1)¥

R ejwkT dw
(w)

( 2n-1)~

R( 2mr) jukTu + -- e
T

r k=[Tt RtU
-1T

T

+ 2n1T) jukT-- e duT
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We zien dat r k de ke
co~ffici~nt is van de Fourier-ontwikkeling

van:

(a) 21T~R(u + 2n1T)
T L- Tn=-oo

1T 1T
-- l::U ~T '" .... T

We gaan kijken naar twee pulsvormen:

1) Pet) met rk=O voor k :f. 0 en rol 0

2) q(t) met rk=O voor k lIen r l =-r_l f 0

", ", \ ,
I \, ,

\
\
I
i
I

-3T _2'1' -T
I \'

\ ,....'

,~ ,, \
I \, \

,
I
I

I
I

o

"", \

I '..
T 2.T

\ I
\ ,

' ... I

,....,. \
I \,

-3T,
I

" ,, ,
I \

I \
I \

" \
, \
, \ I
, \ f

Voor de eerate pula geldt:

Pet) 0-0 Pew) = A(w) eja(w)
00

2 ~ '2n1T
-.!!: L- p( u + -T) = rT. 0n=.J:D

co

en uit (a) voIgt

L A(u
n=_oo

2n 1T)+ T exp ja(u + 2~)
r To

= 21T

Scheiding van reeel en imaginair deel geeft:
co

L A(u

00

2n 1T) ( 2n1T )+~ cos a u + T
r T

= _0_
21T

voor

LA(U
n=-co

2n 1T) ( 2mr)+ T sin a u + T = 0
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Voor de tweede pulsvorm geldt:

en (a) geeft

hier geeft scheiding in re~el en imaginair deel:<Xl

LB(U
n=-<Xl

2n 7T ) ( 2n7T )+~ cos b u +~ = 0

<Xl

LB(U 2n7T ) sin ( 2n7T ) rT sin wT+ -- b u +T =T 'TT
n=- <Xl

7T U 7T
voor T ~ ~ T

We hebben de hoekfrequentie-as verdeeld in intervallen van
27T 7T 7T
~ ,te beginnen met h~t interval van - T tot T .

1Dit wil zeggen op de frequentie-as intervallen van T Hz, te

beginnen van - ~T tot ~T •

Als we nu voor het re~le deel en het imaginaire deel van het

spectrum de som over deze intervallen bepalen, vinden we:

1) Voor Pew) relHe deel
roT

dus constant.. geeft b '.
imaginaire deel geeft nul.

2) Voor Q.( w) re~le deel geeft nul.
rTimaginaire deel geeft Tr sin wT •

In hoofdstuk I komen de spectra G en Gl voor. Het spectrum G

is van het type Pew). Het is even en re~el. Aan de voorwaarde

voor het imaginaire deel is dus zeker voldaan. Dat aan de

voorwaarde voor het re~le deel voldaan is, is in b~gaande

figuur grafisch aangetoond. G is hierin gestileerd weergegeven

wat in dit geval niets uitmaakt.

Het spectrum Gl is van het type Q.(w). Het is oneven en zuiver

imaginair. Aan de voorwaarde voor het re~le deel wordt dus

duidel~k voldaan. Dat aan de voorwaarde voor het imaginaire

deel ook is voldaan, is als voIgt in te zien. Gl=j Gsin2x =
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j Gsin wT en G geeft bij optellen van de bijdragen van de inter

vallen een constante C. Dan zal Gsin wT dus C.sin wT geven.

Dit is in een volgende figuur nader uitgewerkt.
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Al Digitale filtering

We willen een bepaalde overdrachtsfunktie H(W) benaderen.

We denken ons daartoe een periodieke voortzetting van H(w)

met periode

-~

-2

w •
p

o
~
2

", I
I I

: I
, I
I I

, I
, I
I I
I I

, I
, I

,
II,\
I \
I \
I \
I \, \

: \
I \
, I

I

I,,

We kunnen deze periodieke funktie in een Fourier-reeks ont

wikkelen:

H(w) A( w) + jB( w)
Q)

A( , + 2 La (27Tnw )a cos --w) 0 n w
n=l p

Q)

B(w) 2 Lb sine 2 7TnW)
n wn=l p

Hierin zijn:

~
2

2
A(w)

(27TnW) dwa cos --n wp

even funk tie

oneven funktie

b =n

Zoals eenvoudig is af te leiden geldt voor de schakeling in

de volgende figuur dat:
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de overdrachtsfunktie tussen I en 2 is: a COS WT

de overdrachtsfunktie. tussen I en 3 is: jb sinWT

3

I -T

2

-T

27fVoor T = geeft een ~ergel~ke schakeling dus de eerste ter-
wpmen van de reeksen voor A en B. Door de vertragingsmoge-

lijkheid uit te breiden tot meerdere malen T , is het mogelijk

meerdere termen te nemen.

Een digitaal filter bestaat uit een schuifregister met flip

li.opS. Als we een klok van f Hz aan het schuifregister toe-
. p

voeren, geeft iedere flip-flop een vertraging van l/f sec ••
- p

De flip-flops hebben een Q en een Q uitgang, zodat de inver-

tering geen problemen geeft. De factoren a en b , de zgn.
n n

weegfactoren, worden met weerstanden verkregen. Deze vormen

samen de weegmatrix.

De volledige Fourier-reeksen bevatten over het algemeen on

eindig veel termen. Dit zou een oneindig lang schuifregister

vereisen. ~it is niet te verwezenlijken, in tegendeel, een zo

kort mogelijk schuifregister is gewenst. Men staat een bepaalde

fout toe en breekt de reeks af. Hoe "netter" de funktie, hoe

sneller de reeks convergeert en kan worden afgebroken voor

een bepaalde fout. Dit verklaart ook de derde eis die aan het

spectrum G werd gesteld in hoofdstuk I.
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A2 De berekening van de weegfactoren

Zoals in hoofdstuk I vermeld is, moet het digitale filter de

volgende overdrachtsfunktie benaderen.

H(x) = 2j G.x.cosx met x = 2 TIf/4800

Voor de periodieke voortzetting (AI) ·kiezen we eerst de periode

w • We nemen hiervoor 2TI7200 rad/sec, wat tot een zuiver perio
p

diek spectrum leidt, zoals uit de volgende figuur blijkt.

o 3600 7200

Dit leidt tot een snelle convergentie van de Fourier-reeks.

Als we W invullen en omwerken krijgen we:
p

H(x) = j E(x)
co

( 2iX)G.x.cosx sin --3- dx

B(X) - 2~ bi

2.!!.'
4

b. =
~

. (2iX)
s~n --

3 met

4

De grenzen van de integraal corresponderen met 600 Hz en

3000 Hz, waarbuiten de overdrachtsfunktie nul moet zijn.

In het computer-programma op blz.36 worden eerst de factoren

b. uitgerekend voor i =1 tim 15.(In het ALGOL programma zijn
~

deze factoren ai genoemd en worden geprint onder de aandui-

ding ci) Daarna wordt het benaderde uitgangsspectrum bere

kend voor twaalf termen van de reeks.
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12
") b.
t;r ~

. (2ix)
s~n --

3

Ter vergelijking worden nu GL en GL in ~~n figuur geplot,

waarbij beiden op 1 genormeerd zijn voor 1800 Hz (x-~~).

Deze figuur staat als fig.5b in dit verslag.

Met behulp van de algemene procedure:

k
G H = sinx L b. sin(2ix)

1 k x i=l ~ 3

was het in het onderzoekstadium mogelijk voor een willekeurig

aantal termen dezelfde plot-methode te volgen. Hiermee was

dan snel de kwaliteit van de benadering te beoordelen.



Lalgol06162969 pseudotern,O,l
begIii.-corrrment FW VAN DIJK 0616-2969 berekeningen voor s~rgteem met enkel dig.filter, schuiffrcq. 1200 Hz;
----- lIbrary INTEX1Rt\L, PWTPICWRE, SCALE,MARY...ED CURVE,PLDrAXIS, PLarAXIS 2, PLOTl'EN;

real-aI, a, b, bl, b3, norm, pi, t; real array d,e[l :4], aa[0:15]j integer k, ij
real "proced.ure f( i, x); value 1, Xj IYiteger-f; real x; ----~--

beglnlL'f--:;-i-x cos(x) X lO:5-- bl X sInl-'2-x x)-:-b3 X sin(6 X x» X sin(1 X 2 X x/3) ;
end-f;
E~~! 12~~~~ G1Bk(a, x, k)j
value x, k; array aj real Xj 1nteger k;
begIn real Gl;-liiteger-I; Gl -:;-5;-
----- for-1 :~ l-step-l Q~til k do

C}'r-:= Gl + 2-5< a[iT-x-s1n(I-x 2 X x/3);
.!! abs(x) > »-8 !-~!: G1Hk :>: G1 X s1n(x)/x
else G1Hk :~ Gl;

end G1Hk;-
eTl] := e[2] :~ ~-8j e[3] := m-5; e[4] := 0; d[2] := 0.1;
pi := 3.14159265359; a := pi/4; b := 5 X p1/4j bl := 0.5861884003131~; b3 := 0.0921574239625j
SPACE(3)jPRINT1~XT({i})j SPACE(5)j PRINTTEXT(~~eegfact. c1~); SPACE(10)j PRINTTEXT(~1/c1~)j
SPACE( 15) j PRIN'ITEXT(1= methode met enkel d1g. filter, schuiffreq o' 7200 Hz ;f.); NLCRj NLCR; NLCRj
!~E 1 ::: 1 ~~E 1 ~t.!! 15 ~~
begin ai := INTEGRALlt, f(i, t), a, b, d, e, false, true); ABSFIXT(3, 0, 1)j SPACE(4)j
----- if 1 = 1 then norm :,.. abs(a1) j aa[i] -:;;-iI/nom;

FEar(S, 3, -aI7nom); SPACE(4); FLDr(S, 3, norm/a1); l\TLCR;
end;

beg1n real cor 12, corsi real arraz x,z,s[O:300]; integer m;
----- cor-12 := 1/ G1Hk(aa;-3xi?IJ4, 12); cors := 17-r6:5+ bl - b3);

for 1ll:=1 steJ2 1 until 300 do
begin x[mT:; m xl:'5-x pi/300j
----- z[m]:=abs( G1Hk(aa, x[mJ, 12) X cor 12 )j

if In> 50 1\ m< 250 then
srm]:= aba« 0.5 ~-bl X sin( 2 X x[m]) - b3 X sin( 6 X x[m]» X s1n( 2 X x[m]) X cors)
else s[m]:::: 0;
irIii.T:= In X 12 i

end;
PrGTPICTURE (x[m], s[m],m} 300,0, 0, ooC6, 0,3600, 300, 2400} {benadering met 25 flip-flops},-o.1,1.1,0.1,1680,~)j
PLarPIC'l'Up.E (x[m], z[m],m) 300, 6,10,2067,0,3600, 300} 2400, ff} -0.1,101,0.1, 1680} <f});

I
\..N
0'\
I
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\I!EEGF'ACT. CI l/el

1 "'.1000000010+ 1 ... 1000000010+ 1
2 +.37618<i34 10 " 0 + • 2 6 58 271210 ... t
;; +.62944780 10 - 0 + .1588694110+ 1
4 -.4648037210'" 0 -.21514458 10 ", j.
;5 - .17634520 10- 0 ... 5670695710+ 1
6 + • 2 6 9 5 7 663 10 - 0 +.370 Q 520310+ 1
7 - • 7 85 439 6 4'10" 1 - • 127 31 7 23 \e + 2
8 -.29986770 10- 1 - • 3 3 3 4 8 a4 0 Ie + 2
9 +.9721558tI0" 1 +.10286417 10+ 2

10 - • 6 5 6 06 6 5 910- 1 ... 1524235510+ 2
11 ... 2786925310" 1 - • 3 5 8 818 3 7 10 ... 2
12 +.3577238410" 1 + • 27 9 5 452 510 + 2
13 - • 5 9 0 3 4 ? 7 7 10 - 2 -. :1.6939~$1110+ ::;
14 +.24526484 10 " 2 .... 4077225210+ 3
15 + .1085130810- 2 +.9215479210+ 3

Dit zijn de resultaten van het ALGOL-programma van de vorige

bladzijde.

De weerstanden van de weegmatrix zijn evenredig met de fac

toren l/ci,zodat na keuze van de kleinste weerstand aIle

anderen vastliggen •.
Belangerijk is dat c_i = -c i en dat co= O.

Als we voor de positieve weegfactoren de Q aansluiting van

de flip-flops gebruiken, dan correspondeert een negatieve

weegfactor met de Q uitgang.
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A3 Pseudo-ternaire codering

Voor het plaatsen van piloten is het vaak gewenst dat er

gaten in een bepaald spectrum gemaakt worden. Dit is moge

lijk met pseudo-ternaire codering. Hierbij leidt men het sig

naal door een schakeling met een sinus- of cosinusvormige

overdrachtsfunktie. Aangezien deze schakelingen al in de

appendix Al beschreven zijn, hoeven we er hier verder niet

op in te gaan.

Het signaal dat ontstaat na deze codering, heeft drie ni

veaus. Het bevat echter niet m~~r informatie dan het oor

spronkelijke binaire signaal. Nu zal sen echt ternair signaal

meer informatie kunnen bevatten dan een binair signaal en dus

gebruikt kunnen worden voor een vergroting van de kanaalcapa

citeit. Hier is dat niet het geval, vandaar dat men het een

pseudo-ternair signaal noemt.

De schakeling met een overdrachtsfunktie cosx, kan bij de me

thode B in hoofdstuk 1.2 in principe op vier manieren worden

uitgevoerd.We gaan ervan uit dat het spectrum jGsinx met di

gitale filtering wordt gemaakt, waarna de hoofdlob met een

analoog laagdoorlaat-filter wordt geselecteerd. De vier

mogelijke manieren zijn:

1) De schakeling met de cosx overdracht wordt achter het ana

loog filter gezet. De vertraging (AI) moet dan analoog ge

schieden, wat moeilijk uitvoerbaar is.

2) De schakeling wordt direct achter het digitale filter gezet.

Hier is een veel-niveau digitaal. signaal, wat ook moeilijk

heden geeft met de vertraging.

3) De schakeling direct v66r het digitale filter. Het filter

krijgt nu een drie-niveau signaal aangeboden. Dit vereist

een speciaal schuifregister.

4) Combinatie met de digitale filtering (fig.6). Dit geeft een

eenvoudig vertragingsmechanisme, maar maakt twee identieke

digitale filters noodzakelijk.
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A4 Berekening van Chebycheff-filters

In de beschreven modem bestond op twee plaatsen behoefte aan

een hoogwaardig laagdoorlaat-filter. Besloten werd hiervoor

actief uitgevoerde Chebycheff-filters te gebruiken.

De gevolgde procedure was de volgende:

a) eisen waaraan het filter moet voldoen formuleren,

b) schakeling beproeven met "passief tl uitgevoerd filter,

c) filter actief uitvoeren en afregelen.

De eisen waaraan de filters moeten voldoen zijn reeds naar vo

ren gebracht in voorgaande hoofdstukken. De "passieve" uit

voering bestaat uit een aantal RCL-schakelingen. Deze zijn

opgebouwd met decaden-banken en gescheiden door 1 : 1 ver

sterkers vandaar de aanhalingstekens bij passief. Deze schei

ding kan bij een andere dimensionering vervallen, maar de vorm

met 1 : 1 versterkers sluit makkelijker aan bij de actieve uit

voering.

We zullen hier kort en algemeen de berekeningswijze geven, zon

der in te gaan op de theoretische achtergrond.
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-1 dB

o "---JI----- ---'-_---J

wa

Voor een ne orde Chebycheff-filter geldt:

ak = tanh B cosh Bsine 2k-l) ;n

bk = cosh B cos (2k-l) 2~
k = 1,2, •••
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hierin is S = 1 arcsinh 1
n e:

waarbij e: bij een gegeven toegelaten rimpel te berekenen is,

zoals dat uit de figuur op de vorige bladzijde blijkt.

Hulpgrootheden zijn:

en •

R

--l__~
c-.L

__L
Voor' even n, wordt het "passieve" filter opgebouwd uit RCL

schakelingen, gescheiden door 1:1 versterkers.

Bij gekozen Lk volgen de elementen uit:
1 wokLkCk = 2 en ~ = d zie bovenstaande figuur.

w L
kok

Voor oneven n, treedt voor k = n;l het geval bk=O Ope Hierbij

sluit een enkel RC-lid aan en bij gekozen R geldt:

1 n+l
C = w R v,oor k= 2

ok

Dit HC-lid wordt ook gescheiden van andere schakelingen door

1:1 versterkers.

De waarden voor deze uitvoering zijn.nu bekend en de schakeling

kan beproefd worden. Voor de afregeling van de actieve uit

voering heeft het zin van ieder van de trappen van het expe

rimentele filter,de doorlaatkarakteristiek te bepalen.

Bij de actieve uitvoering blijft het enkele RC-lid bestaan in

deze vorm. Het wordt met een emittervolger van een volgende

trap gescheiden.
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Een RCL-schakeling gaat over in:

Voor de overdracht van de "passieve" schakeling vinden we met

substitutie van de hulpgrootheden:

1
H (w) = A.----=2:....---

p w w
1 - (W-) + j~

o 0

Hierin is A de versterking van de gebruikte scheidingsverster

ker.

.
en

Vergelijking geeft:

w2 = -:::-..,....:;;.l~_
a R1C1R2C2

en

en

Eenvoudigheidshalve werkt men meestal met Rl =R2=R
3

=R

Dit geeft:

2 1
A=1,w o =""""'='2=--

R C1C2
Toch heeft het zin de algemene uitdrukkingen te kennen. De af

regeling van zoln filtertrap geschiedt door variatie van de

weerstanden. De invloed van deze variatie is alleen in de al

gemene vorm te overzien.
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A5 Phase-locked loops (lit.8,9)

+

Schakel

Modulator loop

~__~,-__~ filter

v.c.O.

L..-------------- ---.1._I_ Q.
'------- -.l..__ Q.

In de figuur zijn de bouwstenen van de phase-locked loop aan-

gegeven.

De schakelmodulator (fig.12) geeft een signaal af, waarvan de

gelijkspanningscomponent evenredig is met het faseverschil

tussen de ingangsspanning en de spanning van de V.C.O. (afge

zien van een constant verschil van 900
).

Het loop-filter dient om genoemde gelijkspanningscomponent te

selecteren. Verder bepaalt dit filter de regel-eigenschappen

van het systeem, zoals b.v. de bandbreedte en de eindfout.

De V.C.O. (voltage controlled oscillator) geeft een blokspan

ning af met een frequentie die evenredig is met de hem aan

geboden regelspanning.

Over de werking en de berekening van de p.l.l. is in de lite

ratuur voldoende te vinden. We willen hier slechts wijzen op

twee regelmogelijkheden die het instellen van de p.l.l. zeer

vergemakkelijken.

Met de potentiometer PI is de rondgaande versterking K in te

stellen. Aangezien het 3dB punt voor de bandbreedte evenredig

is met v!(RI~R)C is het makkelijk de K regelbaar te hebben.
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Met de potentiometer P2 kan de V.C.O. een bepaalde voorspan

ning worden gegeven. Hiermee is een soepele ins telling van de

vrijloop-frequentie mogelijk. Dit is van belang aangezien bij

een zeer smalbandige loop de vrijlopende V.C.O. niet veel van

de gewenste frequentie mag verschillen.

Een bijkomend voordeel is dat bij een experimentele opstelling,

waarbij met losse voedings-apparaten wordt gewerkt, een wijzi

ging in de spanning makkelijk op te vangen is.
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