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Samer.vatting.

In dit afstudeerverslag gaat een korte inleiding vooraf aan een gedeel

te dat handelt over de technieken die bestaan om zwakke signalen in ruis

te detekteren om met succes de afstand van planeten te kunnen bepalen.

Naar aanleiding hiervan wordt er aandacht besteed aan het gebruik van

pseudo-random binaire codes in de radartechniek en de opwekking van zul

ke codes. Verder wordt het ontwerp van een modulatiesignaal beschreven

om de afstand aar~e-Venus nauwkeurig te bepalen en daarb~ de generator

am dit signaal op te wekken.

In hoofdstuk 4 wordt een beschr~ving gegeven van een digitale correlator

om de correlatiefunktie va~ het signaal te bepalen.

Tot slot wordt nagegaan wat de invloed van de ruis is op de autocorrela

tiefunktie van dit signaal.
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Inleiding.

Gedurende de tweede wereldoorlog is er een versnelde ontwikkeling van

de radar ontstaan, veroorzaakt door het toenmalige militaire belang

ervan. Eerst na deze oorlog werd deze ontwikkeling voer het grotere

publiek openbaar. Toen is de ontwikkeling nag zeer versneld door de

meer uitgebreide aanpak van de problemen die ermee samenhangen. Daar

door werd het mogel~k binnen enkele jaren gereflekteerde signalen van

de maan te detekteren. Zowel in de U.S.A., Engeland en de U.S.S.R. le

verden de onderzoeken van de planeten, die onafbankelijk werden verricht,

opmerkelijke resuitaten op.

Echter, het was.eerst in het midden der jaren v~ftig dat het gereflek

teerde aignaal van de maan nauwkeurig geanalyseerd kon worden en h1er=

aan fundamentele informatie over het maanopperviak en z~n atmosfeer

onttrokken kon worden (1).

Met de detektie van Venus in 1961 heeft de radar-astronomie enorme vor

deringen gemaakt. Daze eerste detektie van Venus werd b~na tegel~kertijd

verricht door groepen technici in de U.S.A., Engeland en de U.S.S.R.

Een aanzienlijka hoeveelheid informatie over de resultaten van onderzoe~

ken aan de masD, Venus en andere planeten iB Bindsdien verschenen i~

diverse publikaties (2)~(9)Q

De ontwikkeli~g vap de rmdaraa~ronomie is nau~ verbonden met de o~tpik=

keling va~ masQrs~ high~gai~ antennas, low~noise feeds en, misachien het

belangrijkate van alle6~ de ont~ikkeling van de digitale techniek@D bij

de deiektie en de data-processingo Door deze ontwikkelingen ia de detek

teerbaarheid 1eder jear een orde van grootte toegenomen sinds 19610

Om siguale~ aan plana ten te reflekteren en daarna te datekteren kan ~en

geen gebruik maken van de conventionele puisradar~ daar deze eao duade

oiga beperking san het maximale zendvermogen oplegt. dat we deze signa=

len niet kunnen detekteren. Het gezonden signaal is b~ ontvangst name~

l~k "verdronken" in de ruisa Daarom heeft zich een volkomen nieuwe tech

niek ontwikkeld voor de detektie van zwakke signalen in ruis en weI de

correlatietechniek.

Moduleren we nl.een normale draaggolf met frekwenti~ f met een gekodeerdc
signaal (bv. binair) dan kunnen we m~b.vo ean correlatieractarsyatee~

(fig.1) deze code herkenbaar maken boven de ruis.
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Het correlatieradarsysteem is een radarsysteem dat in principe weinig

afwijkt van het normale pulsradarsysteem. Het uitgangssignaal van deze

detektor gaan we nog correleren met een vertraagde copy van de oor

spronkelijke code. Hat correlGren is een vergelijken van de twee signalen

aan de ingang van de eor~elator. De correlatie van de signalen zal max!~

maal zijn als de vert raging tUBS en beide signalen nul is.

Van deze correlatiemethode kunnen ~e nu gebruik maken (door bepaling

van het punt van maximale correlatie) om de afstand van Venus tot de

aarde nauukeurig te bepalen.
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Hoofdstuk I. Detektie van zwakke signalen in een 6chtergrond van ruis.

1.1. Het detektieprobleem over lange afstanden.

Bij radar z~n twee belangrijke problemen die zich voordoen:

1. het detekteron van een reflekterend voorwerp.

2. het winnen van informatie uit het gereflekteerde signaal omtrent

afstand, snelheid en richting van beweging en grootte van het re

flekterend voorwerp.

De handelingen kunnen beide afzonderlijk uitgevoerd worden en eventueel

tesamen. Op voldoende grote afstand zal een signaal echter zo zwak zijn

en dermate verdronken in de ruis dat men met de conventionele puIsradar

geen vaorwerp meer met grate waarschijnlijkheid kan detekteren. Wil men

namelijk een voorwerp op een grote afstand detekteren met een pula als

in fig. 1.1a. dan bedraagt de totale energie van de puIs:

E = E 2-( .
o .

waarin E = pulsamplitudc
o

" = pulsduul'.
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VOOT een goedc detckiie per puIs

verhouding geweoat (per puIs).

S Eo
2

-(

N = N

is ee~ zo groat mogelijke Big~aal~ruis~

( 1. 1a)
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B~ een grote signaal-ruiaverhouding zal ook het vermogen om informatie

uit het signaal te winnen groot z~n.

Hoe kunnen we nu bij een vaste hoeveelheid ruis de signaal-ruisverhouding

verbeteren? Aan vgl. (1.1a) zien we dat dit kan door E en/of 1 te ver
o

groten. E kunnen we echter niet onbeperkt vergroten, daar de zendero
hier een begrenzing op zal leggen. De pulsduur ~ moeten we echter ook

voorzichtig mee zijn. Bij vergroting van t zal het oplossend vermogen, de

kleinste afstand waarop men twee onderwerpen nog van elkaar kan onder

sCheiden (d = ~~). afnemen. Echter thans zijn er twee methoden in gebruik

om die signaal-ruisverhouding te verbeteren b~ een bepaalde signaalener

gie, E, en een bepaalde hoeveelheid ruis, N.

Deze methoden z~n:

1. matched-filtering

2. cOTrelatie detektie.

Mathematisch zijn beide technieken gelijkwaardig, echter wat de praktische

uitvoeringbetreft z~n ze'volkomen verschillend.

Het detektieproces bestaat in principe in het beslisssn of op een bepaald

moment het uitgangssignaal van de ontvanger aIleen afkomstig is van ruis

of van signaal ~ ruis. Criteria voor het nemen van de besliasing of een

signaal aan~ezig is of niet berusten aIle op statistiache beacho~wingen

met sen bepaalde ~aar6ch~~lijkheid dat men een foute beslissiog ~e~gt (1)0

Een ooatched-filterontvanger bestaat in principe uit een o~tvanger met

een overdraehtsxunktie i h(t)i die aangepast (matched) is aa~ het Y0r~

wachte ingangssignaal van de ontvange~. Het principe vmn de matchod=

filterontvanger is in fig. 1.2 aangegev0n.

I
M ..{t~_N.. /.w) I

I
I
~r-' .. I..
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Ret overdrachtsnetwerk wordt gekarakteriseerd door z~n overdrachts

funktie h(t) en de Fouriergetransformeerde hiervan, H(w). H(w) geett

de relatieve amplitude en fase van het uitgangssignaal van het net

werk ten opzichte van het ingangssignaal, wanneer deze een zuivere

sinu60ide ie.

s
'N =

Wanneer we voor de overdrachtsfunktie van het netwerk eisen dat de

verhouding tussen signaalvermogen en het gemiddelde ruisvermogen op

het moment t ~ t
1

voor digitale signalen ean maximum bereikt, bete

kent dit dat aan de uitgang optimaal moet z~n:

2
Ifu(t,)!

De frekwentie-funktie va~ het netwerk is gegeven door H(W) en due;

f (t) 0-0 F (w) = Fi(W) • H(~)
u u

(1.3)

FA (t) o~o N (w) = Ni(UJ) • H(W)
u u

Volg~ns het theorema van Pars0val is da~:

+ Co':>

J
2

~ (~)2 1 1 INu(W) I dW= 2T o 2ltu

-..
2 +c.o:>

1 INi(W)\ J 2
0: 211 • 2T IH(w)1 dw (1.5)--

ala oa de ruie aan de inga~g git aannomen.

Voo~ de vermogensdichtheid van d~ ruie geldt (3)

!Ni (W)\2 No
Wn9i (WgT) = 2T = 2

dw

.uH 2
J 1 I• H(UJ) e d Ul

N
o

2
1
211

s
N

waar1~N het ruisvermogen per eenheid van bandbreedte. Dan geldto
voar do signaalnruisverhouding ~p het moment t =t,

+CI:l

If Fi (Ull
~C/.)

_C'-»
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De "0ngelijkheid van Schwarz" zegt nu, dat wanneer p(x) en Q(x) twee

komplexe grootheden zijn, dan is

waarbij geldt Q = a P, waarin a een reele konstante.

jwt,

We stellen p. = F. (w) e
J.

2
Aangezien P.P· = Ipl is:

en Q = H(w).

Deze uitd~ukki~g is v~rdsr ts ve~eenvoudigen door gebruik te make~ va~

het theo~o~a van Parseva1 9 dat luidt:

-e-c;o ?c.4, f 2

f
2

2l{
IF

i
(w)1 dw = \fi(t)1 di = E

=co =co

de energie van het teken o zodat:

waarbij:

(~)
N max

wanneer Q = aP of:

H(w)
• -jwt 1

= a F. (w) e
1.



De maximale signaal-ruisverhouding aan de uitgang wordt gegeven door

(1.12) en wordt bereikt ala de overdrachtakarakteristiek van het fil

ter voldoet aan (1.13). Zulk een filter noemt men een North-filter,

" gec on jugeerd" of "aangepast filter"(matched-filter). Maar da1Q, wel

aangepast in de zin van "aangepast aan het frekwentiespectrum" van het

signaal.

Behalve door H(w) kunnen we het filter ook karakte~iseren door h(t).

de Fourier-getransformeerde van H(w).

+"'" +00
jllJ(t~t1)

.1... JH(w)
jUlt • f ·h(t) = e dw= 211 F1

(w) e dUJ •
21t .

_ C/.)

- Col"

•Indien f. (t) een reele tijdfunktie is. geldt: Fi (~w) :: F
i

(<A.l ) en:
1.

of:

F. (-w) e
1.

j lU' (t ~t)
1

dw'

duJ

De respansie ven het eengepaate f11t0T op de Diracfu~ktie geeft d~a bet

signaalverloop f
i
(t) terug ~a1Q,ne~r dear!n de tijd andersom zou lope~

( fig. 1 0 4& en 10).

)1

a.
f1~. 1.4

,1,.

t:.
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Het ontwerpen van een geconjugeerd filter leidt over het algemeen tot

een compromis. In de regel komt het erop neer dat men teken en filter

tesamen ontwerpt, zo dat de geconjugeerde situatie ontstaat.

1.3. Het verband tUBsen matched-filtering en correlatie.

Voor aanpassing was de voorwaarde:

-jwt
1

H(w) = F
i

(w) e

Het uitgangssignaal van het filter zal z~n:

f.(t) • h(t)
1.

(1.16)

en V18rUleer:

geldt:

Hieruit zie~ we dat het uitgangssignaal f (t) van het aangepaat filter
u

oiets aod0Ts is dan da correlatie tusBen de signalen [iCt) on f
1
(t,-t).

In zoverr~ is de "aangepaB~e ontvangeX''' niets anders dan een "cor.x'ela~

tieontvangerr l
' 9 d.i. e@n ootvanger 1:Jaarin men het "verwachte signael"

opwekt en "col1hvolueert" Iilet het ontvangelll aignal.\l.

Het uitgangaaignaal ~ordt gegeven door:

~ClI.)

£u(t) - £1 (t). £, (',- t ) =f£, (i:) £1 (t , .' +1:) di:

~~

overeen
Het opmaken van fuCt) komt d~met het bepalen van de eorr~latie van de

krommen. f i ("() en Ii {"'C- (t-t 1) }, als funktie van de t~d. Men kan zieh

een beeld vormen van de situatie door de t~dfunktie f i 11: - (t-t
1

) l met

t ala parameter over f.(i) heen te laten sehuiven.
~
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b.
----t_~ t

In het voorbceld van fig. 1.5a en b. ziet men de cor~elatie, dUB f (t),
u

geleidelijk toenemen naarmate de ane de andere kromme weer gaat dekken.

De correlatie neemt toe tot t=t" waar fu(t) maximaal wordt, om daarna

weer af te nemen.

1.4. Correlati"e.

A. Autocorrelatie van random processen.

Voor een funktie behorend b~ een random proces heeft de autocorrelatie

funktio enige.interessante en belangrijke eigenschappen. Als f,(t) de

tijdfunktie van een random proc6s voorstelt, is de autocorrelatiefunktie

gedefinieerd ala:
+T;"J[,(t) '2(t .t) dt

=T

Het is b~keDd dat een autocorrelatiefunktie ee~ co~tinue~ eva~ funkti~

is met Q011 maximum in de oorsprong, r == 0, ,Jelks door geen enkele andere

uaarde van de funktie in amplitude overschreden worclt.

Als het gemiddelde van f,(t) ongelijk Dul is, nadert de autocorrelatie~

funktie &aymptotiseh ~ot het kBadraat van het gemiddelde van de Tandom

funktie ala r - C'-) • Ala het gemiddeld@ eehter nul is zal de autocorre~

la tie funktie tot ~ul ~adcren als £_co , IE!. fig. 106 is de auiocorrela=

tiefunktie afgebeelcl van een Ta~dom t~dfunktieo

r-------

o
---..... 7:
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B. Kruiscorrelatie ~an random processen.

( 1 .21 )lim
T_CoO

Voor twee t~dfunkties f;(t) en f
2
(t) behorende b~ twee verschillende

stationaire random processen, maar die op een of andere manier met el

kaar gcco~releerd z~n is de kruiscorre1atiefunkt1e gedefinieerd a1s:

+T

~TJ f , (t) f 2 (t+1:) dt

-T

Ala de vertraging ~ gegeven is aan f
1
{t) in pleats van f

2
(t), dan:

+T

lim
T-~ 2~J

-T

De kruiacorrelatiefunktie is een maat voor de coherentie tUBsen t~ee

raudom funkties. Voor twee random funkties die onafhankelijk zijn, geeft

de kruiscorrelatie een konstante welke het produkt is van elk der ge=

middeldcn van de funkties. Is dus een van de gemiddelden ~ul~ dan is

de kruiscorrelatie overal nul.

Co Cor~ela~ie va~ periodi0ke fu~k~ie6.

De correlatietechniek behoeft ~iet beperkt te bl~ven tot random funk=

ties Is f,(t) 010 periodiek en heeft f,(t) de a1gemene vorm:

a
o

2
a cos (~Wi ? {} )

n 0

0=1

C'1(r)

dan gaat (1.20)g de autocoTTelatiefunktie o oveT i~:

2
8l 1 ~ 2

=+ ¢o '2 ~ a~ cos 12 W "C

n=1

We zien da~ de autocorrelatiefunktie van een periodieke funktie weer

periodick is; met de oorspronkelijke harmoniGchen, maar zander de oor

spronkelijke fasehoeken.

De kruiscorrelatiefunktie van twae periodieke funkties is gegeven door

(1.21) en (1.22), waarin f 1(t) en f
2
(t) nu periodieke funkties Z~D.
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De kruiscorrelatiefunktie van twee periodieke funkties met verschillen

de oorspronkelijke frekwentie, levert de oorspronkel~ke frekwentie en

aIleen die harmoniechen, die in be ide aanwezig z~n, afhankelijk van hun

faseverschillen.

D. Het theorema van Wiener.

Het centrale theorema in de analyse van.stationaire random processen

is Wiener's theorema (5) voor autocorrelatiefunkties. Het theorema zegt

dat de correlatiefu~ktie C(t) en het vermogensdichtheidsspektrum Sew)

van het random proces uit elkaar af te leiden z~n door de integralen:

C (1:)

+-CI)

=J Sew) •

-U3

jW~

COBW-C dw

en

. sew)

...~ .

= 2'uJC(-C) •--
_jw'C

+cP

d"C • 2'"JC(-C)
-cr.II

COSW'C dt:

Met and~ro ~oordcn: C(~) ~n Sew) zijn de Fouriergetransform~~rdenwan el=

kaaro Hieruit voIgt dat:

c(@)

+CI)

Js(... )

-~

dw ~ gemiddelde vermog~fi va~ h0~

procca f( t).

Dit geldt aIleen voor de auiocorralatiefunkiie.

1.50 D~ co~relatieontvanger.

Zoals reeds eer&er in paragraaf (104b) beschreven v is de kruiscorrele

tie tU6sen tvee funkties f,(t) en f
2
(t) een mast yoor de cohGre~~ie

tusacn daze tWGG fu~tttica. Men maaki OGn onde~acheid tuseen auto= on

kTui6cor~elatic~ i~ principe z~n z~ be ide hetzelicle •

.J

I
venneniq- lcaaqd 00 rlcaG.+'-
vu\c:li~e\'" ti \le.r( i ~te-

q ...a-to ...)

IJ~ttJ verba-I) i t'l9 ft. (t-t).-

"'
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B~ kruiscorrelatie gaat men f,(t). een nuttig signaal met) plus ruie

n(t), correleren met de funktie f
2
(t) = met) vOlgens het blokschema

van fig. '.7. B~ autocorrelatie gaat men f,(t) echter correleren met

zichzelf en goldt dU6 f,(t) = f
2
(t). Daar beide in principe hetzelfde

z~n zal verder tussen deze twee geen bijzonder onderscheid gemaakt wor

den en zullen we steeds over het algemene geval, kruiscorrelatie spre

ken.

Met betrekking tot de definitie van C
12

(t), gegeven in(1.22), bestaat

de berekening van de correlatiefunktie volgens fig. '.7 uitde volgen

de stappen: (,) f
2
(t) te vertragen over een t~d I resulterende in

f
2
(t-!)j (2) deze twee funkties te vermenigvuldigenj (3) het produkt t&

integreren gedurende de duur van de funkties (4) het delen door ~e duur

en (5) het herhalen van het proces voor die waarden van ~ waarin men ge

interesseerd is.

Een kruiacorrelatiefunktie i6 dUG het lange-tijd~gemiddelde van het pro~

dukt van twe~ funkties f,(t) en f2(t~~). B~ radar is ! de ~ijd~ die het

signaal nodig hee!~ om de heen en terugweg af te leggen. Het principe

van de kruiscorrelatie kan gebruilct ~orden als basis voor een ontvanger.

Ala men f,(i) ~v. beschou~d ale hei ingang6sig~aal van de ontvaDgew~

paarb~ f,(t) b~staat uit ~en pulssignaal met) en ruie n(t)9 dan bepaali

de cowwolaiieon~vanger of een pula aan~ezig is of niet. Daar de ruis

ra~GOOO is kan men beter de kruiscorrelatiefunkiie berekenen dan de auto~

corr~latiefunktie (4).

Hat referentiesignaal (een copy van het gezonden signaal) kan men in do

o~tvanger be~aren (zonder ruis). De ontvanger berekent dan de kruiscor~

relatie voar verschillende waarden van~. Als de amplitude van C12(~)

een van te voren bepaald niveau voor een of andere waarde van LOVGr=

schT~dt9 dan kan men zaggen dat een puls aanwezig was en dus een reflek=
C~

terend voorw~rp op afstand.D =~ Q

'.6. De werking van correlatoren.

Een kruiscorrelator verkr~gt men door het ontvangen eigu.aal f
1
(t) te

vermenigvuldigen met een vertraagde copy van het gezonden signaal,

f2(t-~) en te integroron en middolon t zoals aangegovcD is·in fig,'.7.

Het produkt van f 1(t) en f
2
(t-t) werd gemiddeld in een laagdoorlaatfil

ter. Het uitgangssignaal is de kruiscorrelatiefunktie voor de tijdver

traging1. Daar het laagdoorlaatfilter geen ideale integrator is, is

het uitgangssignaal slechta een benadering van de kruiscorrelatiefunktie.
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Voor vele toepassingen is het echter een voldoende benadering. De cor

relator volgens het blokschema van fig.1.7 bepaalt de correlatiefunk

tie echter voor slechts een vertraging 1:. Voorwerpen op andere afstanden

kunnen slechts gedetekteerd worden door de vertraging! steeds te varie

reno Dit vergt echter veel tijd. Wil men die tijd beperken dan moet men

kanalen met een andere ~ parallel schakelen. Ieder kanaal vergt echter

een vertragingslijn voor de korresponderende vertraging 1:. evenals een

vermenigvuldiger en een laagdoorlaatfilter. Is echter de frekwentie van

het ontvangen signaal ook nog onbekend. doordat er dopplerverschuiving

optreedt. dan moeten we ook nog een santal correlatoren parallel 6cha

kelen om de frekwentieband, waarbinnen het signaal verwacht wordt, te

overlappen. De referentieaignalen hebben dan verschillende frekwentiese

Het totale aantal parallel te schakelen correlatoren zal afhang~n van

de totale dopplerverschuiving en bet "oplossend vermogen in frekwentie".

De ontvanger met aangepast filter eist een analoge procedure.

107. De digitale correlatoro

Soms biedt het gebruik van digitale technieken voor het berekenen van

de corr~latiefu~ktie voordelen. Vooral wan~eer we te maken hebbe~ met

la~g0 integratietijden. Dan is ~l. zeGr moeilijk sen integrator te makeD

die zijn lading zolang kan vastbouden~ Om de correlatiefunktie digit&al

te berekenen moeien de fu~ktios f
1
(i) en f

2
(i) (fig.1.8) op regelmatigo

afstanden gemonsterd wordeno De opeenvolgende monsters moeten ver ge~

noeg van elkaar liggen en ~el zodanig dat de sample=freknentie minimaal

2x de hoogsto frek~entie in het signaal bedraagt.

fig. 1.8
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Dan zullen nl. de opeenvolgende monsters onafhankelijk zijn. Aldus ver

kr~gen we voor f,(t) een serie onafhankelijke monsters a" a2 , ..•• , a j ,

en voor f 2(t) de serie b" b
2

, •.•• ,b
j

•••• De vertraging tUBsen f,(t)

en f 2(t) is in het analoge geval een continue vertraging"C, maar in

het digitale geval een discontinue verschuiving van k monsters, waar

~ = k d en d is de t~d tussen twee opeenvolgende monsters. De corre

latiefunktie is dan gegeven door:

waarin N een eindig, maar groot aantal monsters is. Beschrijvingen van

digitale correlatoren vinden we verder in (2), (3), (4). Een meer ge

detailleerde beschrdving van een digitale correlator volgens' (3)'volgt

in een later hoofdstuk.

Uiteraard zou men de correlatiefunktie ook kunnen laten berekenen door

een geprogrammeerde Itgenex-al~purpose" computer.

Men kan ook gebruik maken van de wetenschap dat het spektx-um van een

"clippod" GaUBsisch signaal eenduidig varbor-den is met dat van hat

'lunclippodlO~6ignaal. Dit opmex-kelijke mathematisch resultaa~ l1'1erd hot

eerst asngetoond door JoH. van Vleck in e~n studio di~ h~ ge~aakt hQQl~

van het Bpektr~ van begrenado ruie, (7) (8). H~ toont aan dat als sen

GaU6siech signaa! een autocorrelatiefunktie C11(~) heeft 9 dan geldt

VOOT de autocorrelatiefunktie van het begrensde signaal

( 10 28)

Als we dus het Bignaa~ bGgrcnzen~ hiervan de autocorrelatiefunktie be=

rekenGn en deze met behulp van (1.28) omrekenen, vinden ue eveneens de

autocolrll"elatiefunkti,e C" ("(.). Het. grote voordeel van deze methode is

dat het veel gemakkelijker is om digitaal de autocorrelatiefunktie van

een reeks ., en ~', verkregen door het begrenzen, ie bex-ekenen dan ge

bruik ie maken van de gemeten amplitude van elk monster dat WQ anders

maeten nemen..

'.8. Vergel~king correlatie- en matched-filter detektie.

De kruiscorrelatie-ontvanger is, zoals we al eerder opmerkten in para

graaf 1.5, efficienter dan de autocorrelatieontvanger. Een vergelijking

van de twee processen voor de detektie van een sinu60ide in ruis i6 ge-

geven in fig. 1.9.
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Di~ ia Gen afbeGldin~ van de si~naffil~Tui6v~Thoucling~~n de ui~gang ala

funk~io van die aa~ de ingang van een digital~ correlatoT~ die 60 0 000

monsters neemt (4). Voor lage signaal-ruisverhoudingen blijkt de kruis=

correlator veel efficienter te zijn dan de autocorrelator. Voor grote

signaal~ruisverhoudingenblijkt er weinig verschil te zijn. De oorzaak

hiervan ligt in het feit dat de kruiscorrelator een ruisvrij referQn~ie~

signaal gebruikt. Dit is eenvoudig in te zien als we a16 voIgt aannemen:

A: autocorrelaiieo

Sicl: Z1(t) = met) -t n(t) = SiXlu60Ide met) + ruis n(t)

f2(t~~) = m(t-~) + n(t-~)

Verder geldt:

mrtJ = nTtT M(t~~) = n(t-~) = 0

en: C
11

('() CMM("C) + CMN(t') + CNM('t) + CNN(t) (1.29)=

\7aarin:
Cr1:'1(r) = autocorrelatie van ~(t).

CMN (!) = kruiscorrelatie van met) en nCt) = CNM(~)

CNN(t) = autocorrelatie van de ruis.
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B. kruiscorrelatie.

Stel: f
1
(t) = met) + net)

fz(t-!) = met -'1

met: itt) = nrtJ = m(t-r) = 0

Dan:

waarin:

CMM(~) = autocorrelatie van met).

CMNC~) = kruiscorrelatie van met) en net).

In geval A hebben we behalve met de autocorrelatie van met) (nuttig

eignaal) te maken met twee nadelige correlatiefunkties 01. 2CMN cr) en

CNN(~)' In geval B echter hebben we behalve met de autocorrelatiefunk

tie van met) (nuttig aignaal) slechta te maken met CMN(~)9 de kruis

correlatie tussen ruis en signaal.

Wat betrcft de vergelijking tussen correlatieontvangat en matched fil

tering hebben ve gekonstateerd dat zij theoretisch volkomen gelijkwaar~

dig zijn. Er is echter weI een pTaktisch verschil. Bij sommige toepae~

singen zal h~t oenvoudigeT z~n OGn aangepast filter te gebruiken 9 tor=

~~l in and0r~ govallen een correlatioontvangoT gemakkelijkor is. WannocT

bijvoorbeold lange integratietijden nodig zijn (zoals bij detektie van Venus)

om een signaal van de ruis te onderscheiden o zal dit b~voorbeeld gemak=

kelijker te realiaeren zijn met digitale correlatietechnieken dan met een

analoog~ aangepast filter. Zijn er geen lange integratiet~den vereist,

dan wordt meestal een aangepaat filter gebruikt. De eerste signalen die

men van Venus terugontving werden ook met een co~relatieontvangergede~

tekteerd. Ret gezonden signaal bestond uit een pulstrein van ~ 5 min.

Correlatio was de enige praktische methode die beschikbaar ~as om een

dergelijk zuak signaal van zulk een lange duur te verwerkeno
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Hoofdstuk II. Bet gebruik van pseudo-random binaire codes blj radar

2.1. Gebreken van pulsradar en de oplossing hiervan.

De conventionele radar heeft twee belangrijke tekortkomingen. In de eerste

plaats liggen de pulsbreedte en de puisherhalingsfrekwentie vast door de

eisen die men stelt aan het oplo6send vermogen en de maximale afstand,

waarop .en voorwerp gedetekteerd kan worden. Het gemiddelde zendvermogen

kan dUB aIleen vergroot worden door het piekvermogen van de zender op te

voeren.

In de tweede plaats is ar de beperking die het sample-theorema inhoudt,

em tot ondubbelz~nnige meting te komen van de Doppler-frekwenties, die

hager zijn dan de halve pulaherhalingsfrekwentie.

Deze tekortkomingen van de pulsradar kunnen opgeheven worden door gebruik

te maken van ean CW-signaal en dit signaal te moduleren met een (pseudo

random) geeodeerd signaal. 'Het ontvangen signaal moet dan gecorreleard

wo~de~ met een repliea van het modulerende signaal. Een goed signaal ale

modulerend signaa) is een pseudo-random code. Zulk een code is te genere~

ren met een shift register met enkele terugkoppelingen. De correlatiefunk

tie van een de~gelijke code heeft een smalle piek met een laag zijniveauQ

De biruaire vo~m 0aakt hat r0aliseren van grate vertragingen en het verme~

nigvuldigen en integre~en gemakkelijko

2.20 Invloed van Eaeudo~~a~dom COd0B op de autocorrelatiefunktieo

Gecodeerde signalen zijn geschikter voor de afstandsbepaling en oploBs~nd

vermoge~ dan de bepaling van de snelheid van het doel. Daarom zullen ~0

ons bepalen tot de autccorrelatiefunktie en de invloed van gecode~rdG sig~

nalen op het oplQssend vermogen en de afstandsbepaling.

Zoals bekend zul10n de nauwkeurigheid waarmCG de afstand bepaeld kan DOT=

den e~ d~ afstand waarover men een voorge~p ~og kan detekteren toene~en

ala het produkt van tijd en bandbreedte toeneemt. Dus ofgel de intogratia=

tijd of de bandb~eedte zal toe moeten nemen. Een pBeudo~random code leve~t

sen gernakkel~ke methode om bovenge~oernd produkt groter te maken Q ierwijl

tegel~kertijd voldaan wordt aan de wens om een goede autocorrelatiefunktie

te verkrijgen;

Stel dat ge van een pulsradar het detektievermogen willen vergroten zon1er

het oplo6send vermogen en de nauwkeurigheid aan te tasten. Dan zouden we

dit kunnen doen door een "extra periodiciteit" te superponeren op de puls

trein, d.w.z. we moduleren deze pulstrein. Fig. 2.1. laat de autocorrela

tiefunktie zien van een pulstrein en een gemoduleerde vorm hiervan. De

autocorrelatiefunkties moeten we zuiver zien als illustratie, daar zij niet

steeds volledig zijn getekend.
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Do hoo~to va~ de autoeorrelatiefunktie va~ het gemoduleerde aignaal is

Nx zo gL'octgewordQn n waarin N de lengte van de modulerende binaire reeks.

Het detektiavermogen is due toegenomen door vergToting van de i~tegratieo

tij~, 010 NT in plaata van T. Ala we nu de nauwkeurigheid van do afstanda

o@palimg en he~ oplo8send vermog~n ~ille~ vergroten kunne~ we iedere puls

G~~ DC~ wodll10~en met eeil binaiwe ~oeka. Dit vergrooi d~ bandbrGed~@ g~

dG b~G0G~O wa~ d~ a~tccorrela~!0pi0k ~s n~ ~@g 2t2/N t0~Dljl do hc~~to go=

l!jll: e;oblo\7c;~ :1,00 Eo~ on and oX' J';.6 afgobeold in gigo. 2.20
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We bebbe~ mUD dozelfde intogrntiet~cl on dezclfd0 hoogto van cl0 8utocor~e=

latlefunktie. Ret oplossend vermogen en de nauwkeurigheid zijn NXzo groot

geworden. Willen we tenslotte het vermogen voor een gegeven afstand groter

maken, dan kunnen we de originele puls als in fig. 2.3 aangegeven uitbreiden.
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De integratiet~d is nuNxt

1
en de signaal-ruisverhouding is dUB toegeno-

men, terw~l de eigenschappen wat de afstandsbepaling betreft hetzelfde
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De gecodee~de sig~alen ve~tegenwoordigen dUB een groep IDodulatieaignalen

met ~en goede mut~co~~ela~iefunktiG. Bovendie~ kunnen pe goede mu~oco~~o=

latie vs~k~ijgG~ als E~ lange pe?ioclieke ~eeksen gebruiken.

2.3. Eigenacb&pp0n van enkGle 800rten lineair gecod0e~de signmlenQ

Eerd0r bebben oe a1 gesproken van een pseudo=?andom code Q zomd0T ~ader

aan ta duiden oat WG hiermee bedoelden. Ter verduidelijking zullsn WQ eeret

eens een random reeks aanneman. Zulk reen random ?eeks ontstaat als we h.v.

eren 6lIJlllItstuk opwelf'pe-la ~ tJaarbij noou~t" sen "plu8 eellh" vooTBt~l t ~n "hcofd"

e~n "miDgS &6m". Uit de aa&r6cb~nl~kheidstheorieaeian ae dat zulk ~en

rGeks de volgende eigenschappen bezit (1):

1. het aantal ~1°s is ongeveer gel~k aan het mantal -1tB~

2Q ongeveer de helft van het aantal groepen (ach~e~eenvolgende toestande~

van dezelfde aard) beaft de lengte van 1 digitQi de lengte van 2 di

gits, 1/8 do lengte van 3 digits, etc.

3. de vorwachte autocorrelatiefunktie heert een piek in de ocrsprong~ wol

ke \~aarde vot')X' ": ~ 0 anel afnesrat.

De autocorrelatiefunktie van een willekeurige, periodieke of eindige reeks

van +1's en -1's wordt gegeven door:
N

C(k) =2: an a n+k
k=1
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waarin: a ; +1 of-1
n

N ; lengte of periode van de reeks.

C(k) ; autocorrelatiefunktie van de reeks.

Op basis van deze drie eigenschappen van random reeksen, kunnen we enkele

pseudo-random reeksen en codes beschouwen, die ODS interesseren. Onder

deze pseudo-random reeksen en codes verstaan we dan signa~lvormen, die

een voorop gezette vorm hebben, maar weI aan een of meer van eerder genoem

de eigenschappen voldoen. Zij zijn daarom pseudo~random. Wet deze pseudo

random signalen betreft maken we onderscheid tUBsen:

1. lineair gecodeerde reeksen.

A. lineair maximaal gecodeerde reeksen.

B. lineair niet-maximaal gecodeerde reeksen~

2. Gecodeerde ooorden.

A. coherent gecodeerde woorden.

B. incoherent gecodeerde woorden.

Zij voldoen alle per periode of woord aan een of meer van de eerder genoem

de drie eiganschappen van willekeurige reeksen.

Met '~gecodee&'de K'eeka 91 WOK'dt aangeduid dai \"Je ie doen hebben me'G sen paE'io~

diek signaal, terflijl "1ineaiX"" betekent dat het genereTen \Van het signa8.1

gebeuK'i met ean lineaire generator. We spreken hier uitdrukkelijk van lili~e~

aiJr" ooodat we ook ~og een groep "niet-lineaiX"G" X"eeksen kennan. Zij vell'dienen

echter ~ie~ dezelfde aandachi als de lineaiwe reeksen t daar zij mathematiach

winder gemakkelijk te beschrijven z~n en hun autocorrelatiefunktie nie~ onder

een algemen~ formula ondergebracht kan oordenc Zij moet dan ook eenvoudig

door probeK'en bepaald worden.

We onderscheiden de lineaire ~eek6en nog in lineair maximalo reeksen on

lineair nisi-maximale reekaen.

Ao Een lineair maximale reeks is een binaiX"e ~eeka~ die geganereeX"d wo~d~

door een lineair schuif-reglster-generator, wanrin d~ terugkoppelingen dus

danig z~n aangebr&cht en de begininhoud aan zodanige eigenschappen voldoet

dat de gegencreerde reeks voor deze bepaaldc generator de maximale lengte

beeftn Pe aut~cor~~latiefUDktl0~an ean liueaire maximale Teeka ken als

volgt g~geven worden:

N
C(k) ::: ~ a a :::; N

L-. n n+k
~:I
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= -1 elders,

.aarb~: N = 1engte van de maxima1e reeks

a = +1 of -1.n

De lengte van de reeks iD dan:

waarin:

L = lengte van de reeks (aanta1 digits)

n = aantal plaatsen van de schuif-register~generator.

Da lengte van de'reeks kan dUB veel grater z~n dan het aantal plaatac~

van het register. De autocorrelatiefunktie van een linealr maxima1e reeks

kan men gemakke1ljk in oen formule vangen en deze is &1 eerder in vgl.2.1

gegeven.

In fig. 2.4 z~n·de autocorrelatiefunktie van twee lineair maximal a reek

GeD afgebeelc1.

~I

I I
...L,..,l
I /., I

-I

4.

L

--____..... z-

"'Ie t,

1
:: ~I

t-r-r --r---_~---·,
b

~iq. 2,'4

I

----.l... r

Alle lineair lIlaximale rcekser;. hebben ~vn posi t~\.e1Te pula meeT calt\ negatie~

~e pulsen pe~ peri~de. Daa~vandsa~ kan de aurocorrelatiefunktie in fig.2.4

ook Dooit kleiner oorden dan -1 0

B. In tegenstel1ing tot de lineair maximale reeksen hebben niet-maxima1e

reeksen een lengte L die steeds korter is als 2n _1. De lengte van de
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binaire reeksen hangt. zoals eerder al vermeld. n1. af van de terugkop

peling die we hebben sangebrscht.

Daar de lineaire n1et-maximale reeksen korter zijn dan de lineair maxima

Ie reeksen zal de autocorrelatiefunktie van eerstgenoemde slechter zijn.

De autocorre1atiepiek is n1. lager en het zijniveau hoger. Voor het aan

brengen van de terugkoppelingen bij maxima1e en niet-maximale reeksen be

staan msthematische afleidingen. die hoofdzake1ijk berusten op de matrix

theorie (1) en (2). Voor de autocorrelatiefunktie van de lineaire niet

maximale reeksen bestaan echter geen algemeen ge1dende formules. En hier

moet men dus exparimenteel de goede autocorre1atlefunktie trachte~ te

vinden.

2.5~ Gecodeerde woorden.

Er bestast sen significan~ verschil tUBBen gecodeerde woorden en de eer

der genoemde reekaen. De gecodeerde reeksen waren n1. periodiek. Een ge~

codee~d woord 1s een gecodGerd signae1 dat wel van een gecodeerde reeks

kan worden afgeleid 9 maar niet periediek ia. Het heeft eveneena ee~ goe

de autocorrelatiefunktie. zoals we a1 in enke1e voorbeelden in par. 2.2

gezien hebben.

Ecn gecodes~d ooord is eige~lijk een pulasig~aalo ~aa~ in de puls 13 da~

eGn coda (eGn oeord) ondergeb~ech~. B~ de gccodeorcG Dee~den maken DG nog

w01 ondorscheiru ~u6sen coherente en incoh0~e~~e ooorden. B~ cohG~o~i~

wooTden werken we met poaitief en negatief signaal en is er clus tijdens

het Boord continu signeal aanoezig, Bij incoherente Deorden ~erhen we mot

(positief) signaal en gesn aignaal~

A. Algemaen kun men voor do autocQr~elati0funkti0 van eon coherent goco=

doerd ~oord schrijven:
N~1=k

cOt> "'L ali! aHA~lt (2.3)

!'A =0

oaarin: N = lengte van bet oooTd.

a = ~ 1.
n

Deze funktie' verschilt essentiecl van die voor reeksen gegeven in vg1.

3.1. n1. de bovengrcns is anders. De bovengrc~s vorandert n1. ala cl~

vertraging (k) verandert. Dit komt doordet bij variatie van k (verande=

ring van de vertraging) het deel van het woord dat aan de eorrelatie

een bijdrage levert oak varieert.



Er z~n natuurl~k allerlei gecodeerde woorden mogelijk. Een woord met 5 di

gits by. geeft 25 mogelijke combinatiea. Maar van elke combinatie is de

&utocorrelatiefunktie niet alt~d even goed. De combinaties met een goede

autocorrelatiefunktie. d.w.z. met een grete piek voer k = 0 en lage zij

pieken voor k p 0, Doemt men "perfekte woarden". Een perfekt \'ioord met 5
digits is by. +1, .1, +1, -1, .1. De autocorrelatiefunktie van een per

fekt woord kan men ook gemakkel~k vangen in een algemene formule

C(k)

n-1-k

="""' a aLJ n n+k
n=O _

voor k=O

of • 1 voer k = 1,2,--, N-1

WooTden die aao vgl.(2.4) voldoen z~n bekend voor N=1,2,3,4~5G7,11 en '3

0) .

In fig. 2.5 is ee~ perfekt woara met lengte N=7 en zijn autoco~relatiofwnk=

He a.fge~C!eld.

I
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We zie~ dat de autoeorrelatiefunkii@ C(k) woo~ k~1 neg weI ztpi~kG~

veX'tooll!lt~ maar daze Z~1r! maximaa11. Voor k~1 is C(k)<1.

Bo Bij de cohew~~~ gecodeerde woorden moeten oe in he~ videosignaal on~or~

scheid maken tusaen een .1 en sen ~1. Dit zou frekwentie~ of iazemodula=

tie vereiaen. Vaak gebruikt men echtGr amplitudemodulatie in de radar~

techniek. In zulke gevallen fungeert de ontvanger slechta als energiedc~

tektor. Dan moeten ~e echter niet uitgaan van een gecodeerd signaal met

+"s en -1's, maar met .1's en 0'6. Een gecodeerd waara m~t ~1's en a's

noemt men ece incoherent gecodeerd woord en de aytocorrelatiefunktie van

zulk een uoord verschilt easentieel van die van een coherent gecodeerd

uoord en weI doordat de autocorrelatiefunktie noait kleiner dan nu~ kan

worden. Voar de autecorrelatiefunktie van een incoherent woord kunnen we

opschrjjven:

C(k)

N-1-k

="""' b b kLJ n n+
n=O
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waarin b = 1 of 0o
C(k) = autocorrelatiefunktie van het incoherente woord

N :: lengte van het woord.

Eerder hebben we reeds opgemerkt dat b~ een incoherent woord C(k)~O en

de autocorrelatiefunktie is due elechter dan van een coherent woord.

Gaan we bij incoherente woorden eveneens uit van lineair maximale reeksen

dan vinden we bij dit soort woorden eveneens perfekte woorden en voor de

autocorrelatie hiervan geldt:

(2.6)k :: 0

k /: 0

voor
N-1-k {N

C(k) =L: b. b = 2 + t
n n+k 1 of 0 voor

0=0

D . Ne waarae 2 + t ontstaat doordat een pseudo-random reeks over hot al-

gemeen bijna evenveel +1'e als O's heeft (zie par.2.39 eigenschap 1)~

Het langate incoherente p~rfekte woord blijkt lengte N=7 te habben (1100101).

Dit is teveos ,een lineair maximale reeks. In fig. 206 is dit woord on

z~~ eutcc~rrelatiefunktie ax~ebeeld.

\ 0 0 I 0 J

I

- --_........._-

H~i vi~dQ~ van andere pe~feltt0 incoha~ento ooorde~ is eon ooeilijko z&ak

~ant men meet ge~oon probaren e~perimente81 een goede autocorrGlatiefu©k~

tie te vindon. Esn methode die door ToGo Birdsall voorgesteld oo~d~~ bc=

heIst h~t plaataen van +'"5 op de plaatseo o die overGenkomen met priem~

getallellh eli? daartu56en O· s .• MGt deze li1ethod~ zou men Del lange moorden

ku~n~n makQ~, maar er komen relatief weinig ~'IB in voor ellh ~ei signae!

bevat due weinig vermogen. Dit zou dUB ~eg gee~ oplos6i~g bieden voor

ons radarp~obleem. Bovendien zouden zulke woorden niet voldoen ~an de 3

eigenschappen voor pB~udo-rBndom codes in par. 2·3·

2.6 Opwekklng van Rseudo-random codes.

De opwekking van pseudo-random binaire reeksen voor de verschillende ge

codeerde signalen kan op meerdere manieren gebeuren. Men kan bv. ruls

gaan begrenzen en op een dergel~ke Manier een pseudo-random generator
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..
creeren. Alle eerder genoemde signalen kunnen echter op een bijzonder ge-

makkelijke manier opgewekt worden en wel door gebruik te maken van een

schuifregiater generator.

Een schuitregister generator bestaat in principe uit Diets andera dan

een schuifregister waaraan een of meer nodulo-two adders z~n toegevoegd

zoals in fig. 2.7 aangegevcn.

-
y 1\.2

De mod~l@-t~© 2ddo~a zij~ ve~~o~de~ met veraehillende plaatae~ va~ het

6chuifregistsr. De uitgange~ van de v0rschille~de plaBtaeo va~ het

Bchuifregiatcr zijn met de ingang van de modulo=two adder verbondao en

de uitg&~g hie~van is t@~uggQwoe~d ~a&~ een of me~r plaatse~ va~ hG~

achuif~0giate~. H~i principe wa~ d~ D~rking van ee~ modulo~~Do oddo~

is in figc208 &&ugegeve~o

;.,."~ I
/I d I / ()

@ C .
~ \11 ~~1l"'9

~ ~ tJ / /

C t? / tJ /

!i~. 2..8

Zo ODt~tft~t dg3 sen g6s1otGD lu~. n~nWQQ? nu het Bchuifregister op de

normale manier ge~~iggerd wordt, kan men van de uitgang die bij elke

plaats in het schuifregi6te~ heort een binaire reeks afneme~. De leng

te van de digits, waaruit de reeks is opgebouwd v hangt af va~ de frc

llwentie waa~mee het &chuifr~gi6ter getriggerd wordt. De vorm van do

reeks zal nu afhangen van de oorspronkelijke inhoud van het schuifre

gister en de manier waarop de modulo-two adders in de Ius z~n opgenomen.
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Met de terugkoppelingen ala in fig. 2.7. is met een oorapronkelijke in-

houd van het schuifregiater van 111111 de inhoud van de laatste regia-

terplaats als volgt te bepalen:

4
r--I

schuifregisterplaats ... 1 2 3 5 16 I uitgang modulo-two.
I I

na triggOrpUla

l
,

I
0 1 1 1 "1 1 I 1 I 0I I
1 0 1 1 "1 1 J 1 I 0I I
2 0 0 'I 1 1 I 1 I 0I I
3 0 0 0 1 1 I 1 I 0I I
4 0 0 0 0 1 I 1 I 0, I

5 0 0 0 0 0 I 1 I 1I I

6 1 0 0 0 0 1 0 I
0

I I I -, I J I I I I

I I I I J I I I I I
I I I l I I I I II .

62 1 1 1 1 1 ,0 I 1
L_...J

Bet uitgsngsaignas.l van deze laatste plaats is dan:

111111000001000011000101001111010001110010010110111011001101010.

De totelo reeks heeft dUB een lengt~ van 63 digitec Om dit te bereike~

hadden ve alech~s 6 registerplaatsen nodig en dit is due een lineair

maximalQ ~oeko (L = 2n =1 = 26 ~ 1 ~ 63)0 Men ken due e0n langG bi~ai~e
~ccks makon met slechta oei~ig 6chuif~ogiaterplaataGno

2.7. Het aa~tal mogel~aximalc ~eckaen met een achuifregistGr~ftr~

met n plaats~~o

EerdeT hebben we a1 opgemerki cla~ ~e voo~ een achuifregist~~ met ean be=

paald santal plaa~sen n een reeks aan de uitgang kunnen verkrijgeo o die

een maximalG lengte

lL ~ 2
TA = 'I

heefto Dit is de maximale lengte die een reeks kan bereiken. Dit is ge=

makkelijk in te zien. Als men bedenkt dat elke plsa~a taee mogelijke tcc=

st&~dcn heeft dan zijn in totasl 2° kombinaiiQS mogelijk. Maar die kombi=

natie waarin aIle plaatsen een 0 bevatten rnceten we echte~ hicrvan af

trekken, want deze mag juist niet voorkooen~ daar de reeks dan naoit

maximaal kan zijn.

Afbankelijk van de aangebrachte terugkoppellngen en de oorspronkelijke 1n

houd van de n plaatsen kan de schuifregister generator ook meerdere niet

maximale reeksen leveren. Om dit enigszina te verduidel~ken is in fig.

2.9a de aansluiting van de modulo-two adder in een Bchuifregister gene

rator met n=3 afgebeeld. De aansluiting is zodanig dat de reeks maximaal
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is. Daarnaast is in fig. 2.9b het toestandsdiagram voor de verschillende

situaties na een nieuwe triggerpuls in beeld gebracht. Men moet het dia

gram in de richt1ng van de p~l lezen. De getallen in de rondjes stellen

na elketriggerpUls de inhoud van het register in decimale getallen vOor

en e~ buiten staat de inhoud in binai~e code uitgedrukt (ee~st6 regis

terplests gceft de Deest significante bit).

Q..

I~ fig. 2010a is ter vergelijking een ~oorbeeld aa~~~~even waa~in de ~~~ks

miet maxim&al zel z~n en in fig.2.10b i8 het toestandsdiagram gogeVQB vam

deze generator voor het geval de oorspronkclijke inhoud 101 C5JI iBo

Q.

,-- .....
/ ' ,

, e \
I ~ I

,-_J~-J\-.
I ,

l b '...i/O 11)1 ( "

\~ __",/ f "S../
" ..-"tt..u..t

b.

DooE' Neul Zicr).e:r( 6) ~ (7) is aangetoonrl dat het aantal mogelijlcheden Q bij

een Bcbuifrcg~Gte~ generatOT met n plaat6en~ em een maximale reeks tc ve~~

krijg0n:

bedraagt, waarjn .p..-: Euler's phi. funktie. Bij de bepaline van cp (k) moet

men er weI rekening mee houden of k deelbaar is of dat keen rriemgetal
is.



-2.12-

Is k deelbaar dan geldt voor ':f(k):

(p.-1)
~ (k) '" k x 11. --..;;1 _

Pi

waarin p. ; priemgetallen in k.
:L

~anneer k cen priemgetal is geldt:

'1 (k) ; k - 1

een tabel samenstellen met de leng
n

het santal maximale reeksen ~(2 -1) en
n

Aan de hand van deze formules kan men
n

te van de reeksen L = k = 2 ~ 1,

de faktoren in 20 _1.

In ond0rstaande ~abel z~n deze opgeoomen tot n =10.

Tabel 2.1

n 2!i1 ~1 (210 =1) faktoren in 2n =1
n

2 I 3 1

I3 7 2

4 15 'i 2 305

5 31 I, 6
6 63 !! 6 3

2 07I I'

I
II

7 127 Ii 18

8
II

'6255
II

3.50'7

9 511
(I

48 7073
10 1023 60 3011.31

II

2080 Een ~iBkund1ge benadering voor het gedrag van cen achuifregiater

gaKilElli:"atOlr.

De eeovoudige oerking van een schuifregister generator leent zich goed

voor eeo mathematische besch~ijving van dit gedrag. Als we nolo de i~=

haud va~ een schuifregister beachouwen a16 cen n~dimenaionale vektor u

blijkt dat de generator zich gedraagt ale ean mairix=oporatoT. Ala we

dus ieder~ 8chuifregister generator kunnen voorstellcn met oon eigen

matrix t kunnen we gemakkel~k de inl.(}ud van het register bepalen oa

een bepaald aantal triggerpulsen.
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Als deze matrix van een bepaalde schuifregister generator M is en de in

houd na j triggerpulsen kan worden voorgesteld door de vektor Y(j), dan

is de inhoud na (j+1) triggerpulsen:

of:

v (j+1) = M.y{j)

n

v
i

(j+1) =~ aik vk(j)

k=1

(2.12)

waarin: de= inhoud van i plaats na j triggerpulsen

= element en yam de matrix M.

De vektor Y(j) schrijven we ale:

v 1 (j)

V2 (J)
I
I
I
I
I

V I( j)
rA

= inhoudsvektoT wan hG~ register

oa j triggGrpulsen

VGlrdex- vil1Adt iB.Je~ dan:

y( j+2) ., M
2

,Y:(j)

!(j~3) ::: M3 ~(j)
I I (2.14)
I I, I
I I,

~ V( .)!(j~m) '= _ J

D~ matri~ M vocx- ~en bepaalde genex-ator kan M0n op eel1Avoudige wijze wi~=

den. St01 ~e ~il1sn d~ ooatrix vi~dGn van een schuifregiste~ gen~ra~or

~at n ::: 6 plaats0D (figo2.11).

We moe ten dan beginnen met de plaatsen te n~mmeren met oplopende nummers

in de richting waarin de inhoud door het register Bchuift. Voor een gene-
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rator met n(6) plaatsen zal de matrix n x n (6x6) zijn. Iedere rij van de

matrix moeten we dan identificeren met de input van de corresponderende

plaats in het register. In iedere rij van de matrix plaatsen we een 1

voor iedera plaata die het ingangs6ig~aal levert voor de plaats correB~

pondereode met die rij. Voor de geneTstor van fig. 2.11 vinden we aldua

de volgende matrix:

0 0 0 0 1 1, 0 0 0 0 0

M 0 , 0 0 0 0
(2~15)=

0 0 1 0 0 0

0 0 a 1 0 0

a 0 0 0 1 0

We krijgen dUG een diagonale rij 1°8 ond~r de diagonaal omdat iedere plaat~

door zijn voo~gaande gevoed wordt, behalve de ee~Bte. De serste plaats

wordt gevoGd door de plaataen 5 en 6 en we zien dan OQk in de eers~~ rij

(overeenkomend met de eerate pleats) op de plmatsen 5 en 6 eeo 1 ver~

Bchijnen. Met behulp van deze matTi~ M en een vektor Y(j)= 1
1
1
1
1
1

o
1
1
1
1
1

o
o
1
1
1
1

Men wag Del Diet uit het oog verliezBn dat me hiQr binair rekenen en alG

~u56enechakel bij de te~ugkoppeling een modulo~~~o adde~ gebruike~o



Hoofdstuk III. Ontwerp en opwekking van de pseudo-random reeks.

3.1. De lengte van de basispuls (digit).

Om de afstand van Venus tot de aarde te bepalen gaan ~e gebruik maken van

de correlatietechniek. Om dan een zo nauwkeurig mogelijke afstandabepaling

te verkrijgen moe ten we dUB een zo scherp mogelijke piak in de correlatie

funktie zien te realiseren. Dit betekent dat we een zo kort mogel~ke di

git moeten nemen, waaruit het aignaal wordt opgebouwd en dat we tevene de

top van de piek zo nauwkeurig mogelijk moeten bepalen.

Eehter daze digit kunnen we niet onbeperkt kort maken~ maar evenmin onbe~

perkt la~g. Er is dus een ondar- en eec bovengrenso De bovengrens ~ordt

bepaald door de rotatiesnelheid van da planeet en de vorm van het signaal

tesamen. Voar een spectrale analyse van het gereflekteerde signaal 1s hst

~odig dat we de spectrale lijnen van elkaar kunnen sche1den en dUB niet i~

terfereren. Daar dit probleem hier niet aan de orda is, zullen ws dit Diet

van doorslaggevende aard doen zijn b~ het ontwerp van het signaal. In een

latere paragraaf in dit hoofdstuk zal er echter nog ~el op wordsn te~ugge

komen.

De ondsrgreos wordt bepaald door de afMetinge~ van de planeeto Dit Moge

uit het volgende blijk~~. In fig. 301a en b z~n rsspo sen puIs t~r le~gto

o en h~t ver~ogen van het geTeilektse~de signaal a16 funktie ~an d~ tijd

3.angegcv<&Xll.

Q.

I

I
I
I
I

- - -- -1-- - - - - - - - __....,.. _
I Il-- ~ .~ 46 .,

10.

waarin: R = straal van planeet Venus = t.6'oo km.

c ; lichtsnelheid ; 3.108 m/Bec.

(3.1)
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Er blijkt energie van deze ene puIs terug te komen tot de achterflank van

de pals het middelpant van de planeet is gepasseerd t zoals blijkt uit fig.

3.2. Dit betekent dat

= 2H
c = ;:::: 20 maec.•

Be13choutJGR3 ,JO nv. cen puIs met ~GX! ~ 9 zodaR3ig dat~ x = c
2
£ >H (U.go303)

dan ZQl e~ ene~gie geTeflekteerd Dorden vans! het moment dat de voo~ka~~

van de puls de Yoorkant van de planeet bereikt heaft en het vermogDnobe=

reiki ee~ maximum als het gereflekteerd oppe~vlak maximaal tJordt (x=R)o

Dat is uannG0T dQ voorkant van de puls het midden van d0 planeet berei4t.

~.r--""".~I
I

~,~. ~ . .9
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Als de voorkant van de puls op de plaats x is aangekomen, dan is het to

tale verlichte oppervlak:

Z
A ="1{ Yx

Dit neemt toe tot x = H en dan A =1'- R
Z

•
x

Het verlichte oppervlak is dan maximaal (fig.3.4).

t

~.j------~£= ~~
.C I

I
I

I
.:l! I

~tc_ --.,
<: I

I
I
I
I
I

Di~ oPP0~vlak bl~ft caximaal tot de achte?kani Van ds pula aQ vco?kant

van de planeet p&8Beert en n0emt dan af volgens:

A =n RZ
= '1t (ZR:{ = ~{Z)

x
= 'lr (HZ ." ZH!t ? l!2)

='tt(R=x)2

Het goreflektearde pi0kvermogen zal dus als funktie va~ de pulslengte

varieren. Het blijkt echter een maximum te bereiken also ~2R (1). Daar
c

eT ook sen bovengrens voor de pulsduur bestond zullen we dUB ~ minimaal

neooen d.g.z.

(, = ZR =
e

302. De p6eudo~random code.

Op de eerate plaats moe ten we aan het zendsignaal dat we uillen gcbruiksn

enkele elsen stellen waaraan voldaan moet worden en dat zijn:

1. het signaal moet in duur gelijk zijn aan de tijd die het signaal nodig

heeft om de heeD~ en terug~eg af te leggen.

2. de duur van de bouwateen, de digit, moet 20 msec. zijn.

3. het signaal moet een goedeautocorrelatiefunktie hebben.

ad 1. Om een grote signaal-ruisverhouding te verkrijgen aan de uitgang van

de correlator moeten we zolang mogelijk integreren. We zullen dU8
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Zoln lang mogel~k zends1gnaal moeten gebruiken. We kunnen dit ech

tar niet Ianger maken dan de t~d die nodig is om de heen- en terug

weg naar Venus af te leggen. Dan moeten we namel~k overschakelen

op ontvangen.

De kortste afstand van de planeet Venus tot de aarde is ongeveer

38.106 km. Om deze weg heen en terug af te leggen met een snelheid,

gelijk aan de lichtsnelheid, is een t~d~ T , nod1g~ die gelijk i8 aan:
o

T =o
2D
c

6 3= 2.38.10 .10 ~253

3.108
sec.

waarin: D = afstand aarde-Venus
8c = lichtsnelheid = 3.10 m/sec.

Dit komt dus overeen met 4 min 13. Deze tijd moeten we dan ook zo

volledig mogelijk benutten om te integreren.

ad 2. Dat een digit 20 msec. lang moet z~n hebben we in paragraaf 3.1

reeds gezien.

ad 3. In hoofdstuk 2 hebben we al enige indruk gekregen van de pseudo

random codes, die een goede autocorrelatiefunktie hebbeD. Een psou~

do~ra~dom cod~ me~ esn goede autocorrolatiefunktie is een i~eoh@rent

p0?f~kt Doord. Hat langat0 incoher0n~0 pGrfek~e ooo?d dat Q0 ke~ne~

h~eft een lengte va~ 7 digits en is in fig. 3~5a afgebeeld ~et daar~

~aaBt in f~g. 305b zij~ autoco~~elatiefu~ktiGo

teu)

I i ---f
I '"I
I
I__~ ..1. __

/

<l..

----i... t
b.

Het siguaal z~l ~it een Ga~enstel1ing van zulkc woorden opsoDouwd moeten

worden. Schakelen we nu deze woorden achter elkaar zeals in fig. 3.6, dan

wordt de verhouding tUBsen hoofdpiek e~ zijniveau slechter. Daze verhouding

wordt dan 20:9 en dus bijna 2x zo slecht (fig.3.?, waarin N=aantal digits

in 4 min.13).
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......~--11.-- ...
I.--

I
I

T; -------------....,..;'

~N (I{ )
- - - _ ~ "i -I (N )- __ r II - -2 I

----- l._1
I
I

, I

I~--- ----- --

Bovendien zio~ oe voo~ ~ = 7£ a1 ce~ z~piGk op~~eden~ eV0~alo ~~~ = 1~bo

21b~ 286 0 •• 0000000

ModulereD W~ d~ reeks van fig. 3.6 ~og eena met hetzelfde poord~ maa~ nu
met een digit dio 7~ bed~aag~9 dan ontstaat een signaal. uaarin alke di=

git 7x zo lang ia ala de oO~6pronkel~ke en elke digit een Qoo~d he~o

bergt van de oorapronkelijke gedaante en digit-lengte. De autoco~~elatie

funktie is beter dan die in fig. 3.7. De ve~houdi~g tUBsen hoofdpiGk ~~

zijnivoau. is nu 8/3 en dua oak slechtaX"' dan die van he~ ooX"'spromka!lij!ce

woord 0 BOVGndi(~ln treed t bij "( = 7 been zijpiek op.

Om de ~eTho~ding van de hoofdpiek en zijniveau op 4:1 te hamdhaven. zosls

in het oorspronkelijke ooord~ moeten oe het signaal van fig. 3.6 modulerQn

met een ~ymmetrioch pulasignaal, waarvan do periodeduur T ~ '4~. E~ ont

staat dQ~ een aignenl ala in fig. 3080

I I I
...1..>----16'--....,~~, I

""'~_----- ,<./6---------.·~i
I--

~ iq . .1. B

I
I
I

T; --------.:....--------..,...'

.. t
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Het vermogen van dit Bignaal is weI gereduceerd tot 1/2 x die van fig.

3.6 en 7/8 x die van het sigriaal met het vorige modulatiesignaal. De

autocorrelatiefunktie van de t~dfunktie van fig.3.8 is afgebeeld in

fig. 3.9.

()

-- ------ - - --
I
I

I
I
I
I
I
I
I
1--
I -

·1 -- -- - -
7;; -----4__ t

Hierin stelt N het aantal wogel~ke digits in het 6ig~aal VOOTo flier zien

we dat voor~ = 7& geen z~piek opt~eedt en de autocorrelatiefunktia juist

:aul OOE'dt. Do 00f'S<tO zijpidt t:read~ pee op bij "( '" 14 (). DU. laatstG geco~

deerde signaal is daarom ook o@l het ooesst ge6ch1k~e signaal om de af~

stand va~ Venue te b0~elen~

3.3. Het frekoenti0spektrum van het zend6ignaal~

In par. 3.2 is duidelijk geworden welke p6eudo~random eode we moete~ ge~

bruiken als zendsignaal. Van dit signaal willen ue het frekuentiespektrum

waten. Daarto0 gaa:a ~a uit van h~t 6ig~aal in fig. 3.10.

----1... e
I....~ ------.......:....------

I'.

~

'I---'
~--T.

-

£0

~
0 I
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We weten dat de herhaling6t~d T 1~~ = 14.20 = 280 msec. Bovendien weteo

we dat het totale signaal ~ 253 sec. duurt (T ) en dUB T/T ~ 1. Dan kun-
o 0

nen we dus rustig aannemen dat het signaal oneindig lang duurt en perio-

diek is met periode T. Dit geeft aanleiding om het signasl in een Fourier=

reeks te ontw1kkelen. Toepassing van de Fourrieranalyse levert:

~

nwot}ret) = a +2: { a cos n w o t + b sio 0.5)0 n n
0=1

met: U) 211 f 21f •
1

(T 14&) •= = =0 0 T

1 fret) dta = T0

0

a = ¥Jret) cos n~ t dt 0.6)n 0

0

T

b = ~ fret) siJll n lrJ t dtn a
0

Met behulp van de vgl. (3n5) en (06) ~.inden t'J~ voar f( t) :

2E E c.-:ll

; { 2=2ret) ~ ltL 2
miTe ? 16 212 1:::: -- ? cos "7 COB ? llillls1n 11; oll7

~=1

2 . 1 9 11
<l> 8 ab 7 8lIil 13:1!il ~ nl( COB 11; nu} cos (n UJ t ~lf)

0

lIlat: ~ =
ain

2
cos '7 nlt

2"7 nlt 0} 4

1
+ 4 cos

7
1

COS "7 III lr C08

11 1
sin 1'4' nl( sil1l V; nle

11 1
"i"4 n1r sin 1"'4 n 1t

(Voor afleid1ng zie appendix 1).

v:;:~)In tabel II Z~fi de ~aarden ven harmoniachen.(--- opgenomen voor v0Tschil=
ell

lende ~aarden van n van 0 = 70 en deze ~aa~den z~n grafisch tegen elkaar

uitgezet in appendix 2.
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Tabel II.

b £2 \ o! .e I
~ ..;:-::. 01 ~ n v-_! ! oi ~In n

i ! : I -011 nlT t o'1l n1( n"l n1C I I n1t
j

0,284 1
11 21 13 1 41 !

0,01881 0,072 0,061 0,0257 0,0069 51 0,0218 161
r

2 0,195 h2 0,033 t2 0,040 32 0~0220 42 ° 52 0.0135162 0,0142,
3 0,266 h3 0,022 0,050 33 0,0347 43 0,0066 53 0,0150 163 0,0202

h41 1

23

4 0,176 ° 24 0,029 34 0,0258 44 0,0089 54 0.0072 64 0,0137
1151 I

655 0,230
! I 0,019 25 0,032 35 0,0364 45 0,0177 55 0.0052 0,0171

6 0,146 /16 0,025. 26 0,015 36 0,0244 46 0,0153 56 ° 66 0,0106

7 0,182

'
17

1

0,047 27 0,0105 37 0,0300 47 0,0237 57 0,0050 67 0,01 19

80,110
1
18

/
O~039 28 ° 38 0~0185 48 0 00183 58 op067 68 0,0057

9 OD 127 119 0,060 29 0,0098 39 0,0204 49 0,0260 59 ioP135 69 0,0040

10 0,070 HOo04~ 30 0,0130 40 0,0098 50 0,0176 60 ~0117 70 °

De waa~don woor even en oneven n liggGD niet op eon eenvoudige omhullende

maar op twee. Daarom zijn de cmhullenden voor de even en oneven Xl ook apa~t

aangeg0ven. Zij nabben weI d0zelfdG gedaantco

De omh~11Gnd0n aordon beid0 bGpaalcl door de basiapuls, maar de afa~a~d van

de spectralc lijnen door de periodetijd To Dc afstand bedraagt~

Het 6ignaalve~~ogen is bijna gGheel aanwezig in de gel~katroomcomponont

en de eersto 14 harmoniachGn. De verhouding tUBaen de amplitude van d~

ate 0,284 6
e~n'ate harF:QCHlliache en die van de 21 bedraagt 81 0

0

061 ~ 4~ 5 e~ da~

komt OV9r0e~ me~ 13,35 dB.

.
VOOE' de opueltldlag vail ~wt zendsignaal o met .he~ perfeltte goord "1100101"

a16 bOu~6tee~~ oooe~0n oe uitg&&n van @~n sch"ifregiaiG~ met 3 p1aat5~n

en te~ugkoppeli~g als in fig.3. 1 1 aangageva~.

y / z I d l~- ui ~c:lq,l"l<]

I I . t , -,
klo k II---t:-r-.~-~-C-r-f'-l..d+~""e-"---+-""""

ri~..!.I'
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Willen we het eerder genoemdeperfekte woord verkrijgen dan zullen we

moeten starten met ean begininhoud in het register van 1.1. Bij elke

triggerpuls zal de inhoud van elke plaata opechuiven naar de volgende

plaats. Seheooatisch kunnen we de werking als voIgt wesrgeve~

plaatsen -- 1 2 3
begininhoud .. , "1 1

-------- - ----
trigg_rpul••n 11 0 .. 1I

2 0 0 1

3 1 0 0

4 0 1 0

5 1 0 1

6 1 1 0

7 1 1 1-------------
8 0 1 1

L ui tgangssignaal.

We zien dat aa de ?e triggerpuls de oorspronkelijke inhoud a1 weer vsr

achijnt. Willen ~e het ge~Qn6ie signaal w~rkrijgen dan zal de 8ate irig~

gerpula gebruikt ~oeien Qord~n om op &110 drie 9 maar mirnstena d~ derde

plaatB Q oeo 0 ~~ ZG~teno

Straka zal blijken dat h~i eenvQudiger is om op aIle drie de plaais~rn

een ~ul ~a ze~t~rno

Om de generator goed is kunn~n vcrklaren is het nodig Om het totals

blckachama van de gene~atOT inee~a i~ plaatse~ en san ae hand van di~

schema de werki~gtrachten te v0Tklsreno Ret sch0ma is QeeTgeg~v~n in

fig. }0120
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ri---.. F

klo k
Ieller-r - 1- p.

t---....-j ~lIe,..li - 1"1 p.
11-+--1-1- mOno Hca\a i ele

mlAl t. i vi Iorator-

Dc tellor~ 1 0 XI e~ III beetaan ~it reap. ~o 5 en 5 flipflops. Ve~volge~s

zullen we het sig~aal op de di~erse punt en ~eergeven (fig.3.13). Ve~der

i13 het 7a~ bclang te ~etan9 dat zo~el de schuifregiaterfliptlopa als dG

go~on~ flipflops in de telle~6 slechta om61a~n ala reaciie op do opgao~=

do nemk VG\r:n G~]) 'pula. Al19 l3:ignal~Xh bowergen zich iU68@!al =3 ('~111) (;If>!

=11V {"01l)o De tralleiB zijn ala bin:aire tellers gesehalteld. lli1 hGi bl()lI=

IJChlJiiHll Qtol t h0t ktl.a~je~ gemeX'ki iiioi "schuifregisier genarat or'9 0 de drie

schuifr~gistG~tlipQflops~ het ta~ugkoppelnei~erkwooro
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A18 oe Qea~ d0 8i~uutiGG j~iat VOO? de sta?~ I~GwQ du~z1e~ Q0 clQ~

do klok f2(llg li4ie~ is ingesebsll::eld em op pURli B ~og niQ~s is. De laE\~=

Gte flip=f1iOp wmK! de ~olleR" I gaea "1" en die van de tell~R"s II eX!.

III ee!."ll "0"0 Op Pl),~t D zien OG toch een 1i1" veR"schijnen dool."da.t C!.ch=

teR" de tellG~ een aonostmbiole ffiultivib~ato~ is g~schakeld 000 ec!."ll

veR"tR"aging te ~eR"kr~gen. TelleR" I heaft ean begi~inhoud zodanig da~

de laatste flip=flop dooR" d~ 7de iriggQR"puls omslaato TelleR" II

heaft eon begi~i~ho~dQ z~danig dmi de 14de tr!ggGR"pula de laatste

flip=flop doet o~slaan en t~lleR" III heeft een begininhoud zodai de

8ste pula do laatat0 flip=flop doei omslamno

Starien Ge ~u door achakela&R" S te aluiien dan staat de &nd=poo~~

open, want op pumt C zien VlO eex! "1". Er komt eel'll a&lThtsl tX'iggerpul°o

sen doc~ de poort o die de acbuifr0giatcr. generator stuurt CD door

tell~r ! getold w@rden. De 7de puIs doet echtcr de laatstQ flip-flop

oaalaaa en ~r verDch~at 08~ ~O'i. De tellers lIon III mord0n 0cbtur

niet via de poort gestuurd, maar direkt. De 8s!e pula doet echter in

teller III de laatste flip-flop omslaan en er verBch~nt op punt. E

een "1".

Van dit omslaan maken we gebruik am de inhoud van het rE'gister "000"

te maken (was 01' dat momf!n t 11111 ,,~.. Bovendien gebruiken we di t omslaa.n



om de teller opnleuw via een monostabiele multlvibrator in de begin

stand te zetten. De nleuwe beginstand moet echter zodanig z~n dat de

laatste flip-flop pas b~ de 14de (22) puIs omslaat (zie fig. 3.13).

Men !tan deze teller niet direkt Itreaetten". TUBsen het omslat;\n van de

laatste flip-flop en het "reaetten" moet ongcveer 5jUBeC t~dsverBchil

zijn (de klokfrekwentie mag dUB niet hoger z~n dan ~ 200 kHz). Hij moet

echter gereset worden voordat de 9de puIs versch~nt. want die moet blj

weer registreren. De vertragingst~d is daarom ~ 10jUsec genomen.

Teller II registreert echter 14 pulsen en de 14de puls doet zljn laat

ste flip-flop omslaan en aan de uitgang hiervsn versch~nt ean ""lit.

Deze "1" moet gebruikt worden om de teller I eOn het schuifregister

weer gereed te maken VOor een,nieuwe cyclus om zichzelf te resetten.

Maar dat is op dit moment nog te vroeg, want zou men die 1t1t. onmiddel

l~k gebruiken om teller I te resetten dan zal deze teller de 14de pula

nog registreren, die op dat moment nog aanwezig is- De teller mag ech

ter eerat pas juist voordat de 15de puIs arriveert o gereset worden.

Oak het Bchuifragister moet dan juist in sta~d "111" gezet worden (was

aedert 8ste puIG "000"). Dan is het e~hter ook nog t~d genoeg O~ tel

ler II zeIt in z~n beginstand te brengen. We moeten de ", .. aan de uit~

gang van teller II dUB een t~d ver~rage~ die een ~einig kor~er is da~

b (20 ms~c)o Dat is echter niet ide~alQ daar de t~d oat er geen o1g=

nasI aanwegig is iets kort~r "Ordt dan de t~d dat ~el signeal aanoezig

i6, Het ~erschil is echter slechta ~ 150jUaec en dOlt is op sen halve

periodet~d van 140 msec slechta 0 0 1%.

Met de aankOMst van de 15e triggerpuls vOlngt een nieuoe cyclus san e~
...l!l~

herhaalt zic~ voren af aan, Dit bl~ft doorgaan tot ~e hem zelf op

sen of andere manier stoppen. In par. 3.20 hadden oe echtGr als een

van de Gisen aan het zendsignaal gesteld~ dat dit ~iet langer dOl~ 253

sec mocht duron. Deze 253 sec bevatten echter: ~~~ 0103~903~5 pe~io~

demo We ~oeten de d~ur van het zendsignaal echter iets korter n~m~m

dan de t~d ~odig voor heen~ e~ ter~gwego Nemen C0 daaro~ in plaata

van 253 sec 0chter 252 sec dan gaan d&&rin juist 900 periode~. De ge~

nerator moet na deze 900 perioden gestopt worden en na 1800 perioden

weer gestart. Dat is gemakkel~k te reali6~ren door toevoeging van een

4e teller, die 900 perioden telt en ankele and~poorten. Om binair tot

900 te tellen hebben we een teller met 10 fIip~flops nodig (1023). Om

echter een speciale indikatie voor de 900 perioden te verkr~gen hebben

we er een extra en dus 11 nodig. Deze 11e flip-flop moet dus telkens

bij de 900ste peri ode oroslaan van "0" naar 1t1". De eerste 10 flip-flops

moe ten dUB 899 perioden kunnen tellen. Daar z~ er 1023 kunnen tellen



moeten ze bij de start al een inhoud van 124 geven. De teller telt dus

899 perioden en b~ aankomst van de 900ste gaat de elfde flip-flop tel

kens van "0" over in "1 It. Verbinden we nu de "1 "-ui tgang van de 11 e

f~tp-flop met de normale deelingang van een 12e flip-flop, dan zal ook

deze laatste telkens bij de 900 ate periode omslaan. Het uitgangsaignaal

van de 12e flip-flop kunnen we dan gebruiken om de eerdergenoemde and

poorten te openen of te sluiten. Eventueel zou dit signaal ook gebruikt

kunnen worden voar het schakelen van de antenne op ontvangen en zenden.

In fig. 3.14 is dan nog het komplete blokschema gegeven van de generator.

'~·-:zel:te~

Teller I - 1- p.

+----~ TJlel'" IT -

u·I



De 900 perioden-teller wordt gevoed dOOr het uitgangssignaal van tel

ler II, zonder tussenvoeging van de vert raging van 20 mBec. Direkt na

de start is aan de "O"-uitgang van de 12e flip-flop een "1" en deze

blijft tot bij de 900 ate periode aan de "1"-uitgang van teller IV een

"1" verschijnt en de 12e flip-flop doet omalaan. Dan verschijnt aan de

"O"-uitgang van daze laatste een "0" en de poorten 2, 3 en 4 worden

gesperd. Zij blijven gesperd tot er weer 900 perioden geteld zijn door

teller IV en door het omslaan van de 12e flip-flop aan de "O"-uitgang

hiervan weer een "1" verochijnt. De poorten 2, 3 en 4 staan dan weer

open. De teller I en de schuifregister generator worden weer gereset.

Teller III is op dat moment nog weI niet vol, maar deze moet nu toch

oak gereset worden en ~el zo dat na daze resetpuls nog 8 pulsen geteld

moeten worden om vol te geraken. De reden hiervan is al eerder aangeduid.

Dit blijft zich herhalen en we krijgen tenslotte dus een periodiek sig~

naal met een peri ode van 2x 252 sec.

In de in daze paragraaf aangegeven blokschemals zijn niet aIle details

zoals: emittervolgers, capaciteitsdrijvers o hersteldrijvers, enz. aange

geven. Deze z~n nl. niet easenti~el vdor de verklaring van werking van

de generator. Een gedetailleerd bouwschema van de generator is .opgeno=

tilen in appam.diJc XIlo

Voor de bouo van de generator is hoofdzakel~k gebruik getilaakt van komo

pleie bouueleooenien van de groep van Prof. Heetman. Gegevens van daze

bouQeletilenten zijn verder in het verslag niet opgenoruen. Hiervoor oo~dt

verwezen naar de dokumentatiemappen (2)0 die daartoe op de afdeling in

de groep van Prof. Heetman aanwezig zij~o



-'+ .1-

Hoofdstuk IV. Bepaling van de autocorrelatiefunktie.

'+.1. Algemeen.

In boofdstuk I hebben we reeds een principeschema gezien van een corr~la~

tor. Uit dit schema zijn direkt de drie bewerkingen af te leiden, die uit

gevoerd moeten worden om de correlatiefunktie van twee signalen te bepa

len.

Dit zijn dan:

1) vert raging van een van de signalen.

2) vermenigvuldiging der signalen.

3) integratie van het produkt der signaleno

ad 1. Met de moeil~kheden die zich voordoen bij het vertragen van signalen

zullen we ons hier niet bezig houden. Het enige wat er hier van te

zeggen valt is dat digitale signalen makkalijker te vertragen zijn

(magnetische trammel) dan analoge signalen.

ad 2. Ook b~ het vermenigvuldigen zal het werken met digitale (binaira)

signalen veel gemakkelijker zijn dan met analoge signalen. Willen we

namelijk analoge signalen gaan vermenigvuldigen, dan mooten ge ze

aerst k~antiseren voordat we gaan vermenigv~ldigen (1), (2). Men

kQn zo oel dG reale correlatiefunktie berekeneno

De ~eale vorrn van de correlatiefurikiie is niet dir~kt vap belang 9

dear we slechta nau~ke~~ig de top van de correlatiefunktiQ hoeve~

te k~nnQno Gsen we n~ eeret het analoge signaal omzeiten in oon bi~

nair aignaal m.b.v. e~n ~iveau~etekior (figo401) dan is het VG~me=

nigvuldigingaproblsGm hierm@0 teruggebracht tot een vergel~kingB=

probloo[i!.o

niveau
de~eC1:l:or

o

f iq. ~.I

o@ twoe bi~aiTe s~gnalen met clkaar te vermenigvuldigen behoeven

we slechta te kijken of bside signalen aanwezig zijn of nieio Z"lk

een vergelijkingsorgaan kan als in fig. 4.2 eenvoudig bestaan uit

een poortschakeling¥
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Echter de correlatiefunktiedie op deze manier ontstaat zal ~iet de reele

correlatiefunktie zijn (zie par.1.?). Voor niet-Gaussische "niet-lineaire"

random processen is geen eenvoudige. algemene betrekking af te leiden

tUBsen de zo berekende en de werkelijke correlatiefunktie. Wij hebben hier

een niet~Ga1Assisch. "niet lineaili"" random pX"oces~ maar de reele correla~

tiefunktie Qas ook Diet ons eerate doel. We kunnen immel's de plaats van

de top van de correla~iefunktie nauwkeurig bepalen en Qillen de correla

tiefunktie niet aan een nadere analyse onderwerpen.

ad..3 Het integrelren van binaire signalen zal ook veel gemakkelijke:r gean

dan met analoge signalen. B~ het integreren van analoge signalen

hebbon pe b~ zulke lange integratietijden~ zoals bij d~ afstandabepa~

ling van Venus w veellaat van het lekken ~an condensatoren. Bij bi~

nOliTG sig~alen kan me~ bij h~t in~egr~r~n gebruik maken van binaiwe

of decimOl10 ~elleTs.

4.2. B!paling van e~n punt van de correlatiefunktie.

Uitgaando van dG veronderatelling dat het uitgangasignaal van de de~ek~or

in het schema van fig. 1 van de inloiding een binair signaal is, kan men

de kruiaeorrelati~ tUBB0D signael ~ ~uis (a(t) ~ ~(t» en signaal (s(t»

bGp:,J.. o[\ n.b.v. de sehakeling van fig. 4.3.

klok

~ (i-'f)



Deze Gchakeling kan heel eenvoudig zijn. We moeten ~ken wat de waarden

van het ontvangen signaal + ruls zijn op diverse achtereenvolgende mo

menten. Daartoe gaan we het signaal via niveaudetektie (dan gedaante

als in fig. 4.1. aan uitgang) aampelen m.b.v. pulsjes afkowstig yen a~n

klok met een frekwentie f k = 2f(S+N) • waarin f'(S.-N) de boogte
max max

frekwentie in het signaal (+ruis) na het laagdoorlaatfilter in de ont

vanger ls. Aldus verkrijgen we onafhankelijke samples. Het sampelen kan

gebeuren door eeD poort (A). Nu zal dUB aan de 1ngang van de integra

tor een trein pulsen verschijnen als zowel de b-ingang van poart A als

poort B "hoog" ("1") is. Het aantal pul.sen dat verschijnt is een maat

voor d0 correIa tie tUBsen de signalen op de b-ingangen bij een vertraging

~. De integrator kan gewoon oestaan uit een pulsteller (binair of deci

maal). We vinden slechts een punt van de correlatiefunktie. We moete~

dUG telkeus een andere L nemen en vinden voor elke"( een punt van de

correlatlefunktie.

4.3. Correlator voor meerdere punten.

De b~paling van de corrolatiefunktie met een co~~elator ala in fig. 403

aangegeven zal enorm veel t~d ~ergen9 daar ~~ voor elk punt de vertra=

ging -( irA dG achalt~limg van f~g. 1 i&? de inleiding moeten "e~andQE'Qn0 De

ingevosrde digitale technieken geven ons· de mogelijkheid om op ~envoydigQ

QijZ0 illQo~deE'e pun~en i0gel~ke~tijcl ie berekenen en eon mutOQstische ve~=

iraging ~G ~calis0rQn (fig.4.4) (3)0

!Jeo! ;f /9"·
~ rl//,f

CoPy
1A---H""'-'1r-+-t+.....,.'!'-~I'-'1"'I'..........M-- - - - ~ - - --

J J
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We gaan uit van een schuifregister, bestaande uit een aantal plaatsen

dat gel~k is aan het aantal punten dat we op de correlatiefunktie wil

len bepalen (50). Het gedetekteerde binaire signaal wordt in het schuif

register gcachoven met een snelheid die bepaald wordt door de frekwen

tie, waarmee de klok dit register triggert. Het signaal wordt dUB door

de klok gesampeld. Op een bepaald moment t zal de inhoud van plaats k

in het register dezel fde zijn als die van plaats k-1 op moment t-.4 7: ,

waarin Ai = 1/fk . Dus de inhoud van elke plaats zal ~r = 1/fk vertraagd

zijn t.o.v. die van een plaats ervoor. Om te ~orgen dat de copy van het

modulatieeignaal niet verschoven is t.o.v. de uitgang van plaats 1 van

het schuifregister sturen "Ie ook di t signaal d"oor een schuifregister

flip~flop (SW). Het uitgangssignaal varn de schuifregister flip~flop

wordt tegelijkertijd vergeleken met de uitgangen van aIle plaatsen. Is zo

weI de uitgang van de schuifregister flip-flop als de uitgang van de eer~

ste plaats van het schuifregister "hoag" ("1" in binaire taaI) dan zal

gedurende deze toestand aan de ingang van de integrator (teller) eElIll

trein pulseu van de klok versch~n~n.

Ter verduidel~king van de we~king voIgt in onderstaande tabel 4.1 e~n

overzicht van de werking van zulk een correl~tor. Ter vereenvoudiging

nemen ue aan da~ op beide inga~gen hetzelfde signaal s~aaio douozo het

moduiatiesignaal "it hoofdsiuk 3 0 opgebOl,lud uii de code "1100101" !i.lGt

eG~ biile~gte van 20 ms~co De klokfrckuentie f
k

= 50 Hzo

In de a-rijem zijn de inhouden van aIle plaat5~n in het schuifregister

en de inhoud van de schuifregister flip~flop na elke triggerpuls aange=

gaven.

In de b-r~en viaden we dan het produkt van de inhoud van de schuifregis=

ter flip~flop en die van aIle plaatsen. De 130m van deze produkten in el=

ke kolom is een maat voor de correlatie van de funkties aan de ingango

Met de beschrQven corrclator kan men 50 punten QP de correlatiefunktie

bepalen. Het bouwschema van deze correlator ~inden we in appendi: IV.
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4.4. Verband nauwkeurigheid afstandsbepaling en samplefrekwentie i k •

In par. 4.3 hebben we zojuist een correlator beschreven om 50 punten op

de correlatiefunktie te bepalen. De nauwkeurigheid ~aarmee nu ds top en

daarmee de afstand aarde-Venus bepaald kan worden hangt samen met de

samplefrekwentie f
k

van de klok in de correlator.

In hoofdstuk 3 is gebleken dat de verwachte correlatiefunktie z~pieken

zal vertonen (fig.4.5) •
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Daze zijpleken zouden aBuleidiug kuuneu geven tot een ambiguity in de af=

atandsbcpali~g. We veTonderst011en nu dat ne @.b.v. optiache middQle~

de afatand aa~de~Venus (D) voldoende nauwkeurig v60r de metingon kunnen

bepalen. D.~.z. ue kunnen met het Yert~agingselement in het schema wam

fig.1 in de ill&leicUlllg aen vex-traging! (vast tijd<::'ll'hG de meting) vooral'
o

geven san de copy van het Modulatiesignaal oaarvoo~ gelclt:

T ~ 146 ~ r: ~ T (401)
0

\'Jaarin: T
2D

= c

en & = biUengt e •

Ne deze vertragingi wordt do verdere vert raging automatisch gereali-
o . 11.

eeerd door de correlator. in stappen tell' grootte At: = fko

De maximale fout bij het aflezen van de top van do correlatjefunktie is

nu 4l1:/2. Di t tjjdelement komt overeen met een afstand d en wel volgens:
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Willen we nu de afstand aarde-Venus met een nauwkeurigheid van 100 km

bepalen, dan zal AT:en dUB f. aan vergelijking (4.2) moeten voldoen.
A

Dan geldt:

en:

= 2. 10
5
~d~" ~

3.10
8

msec.

Hierbij zien we dan weI af van de fout die we door het installen van

r kunnen introduceren.o
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Hoofdstuk 5. Invloed van ruis op detektieniveau en autocorrelatiefunktie.

5.1. Amplitudeverdeling van signaal + ruis na omhullende detektie.

Zoals eerder vermeld gaan ~e uit van een gecodeerd signaal, dat bestaat

uit 1'6 en O's, d.w.z. er is signaal of geen signaal. Door zijn afgeleg

de weg door de ruimte zal dit signaal bij ontvangst beinvloed zijn door

ruis. Het signaal + ruis zal na omhullende detektie het onderstaande

beeld vertonen (fig. ~.1)p
"-

Op bet Bo@ent dat geen signaal 3ano~zig is zal de ruia een Rayleigh~ver=

d~ling hebbe~. De verdeliogefllnktie is dan (1):

2n/2er 2

e

Op het momo~t dat signaal aanoezig is geldt voor d~ verdeling van signaal

~ ruis (1):

22 2

X
-(:K <- E ) xE

P S-:-i\T(x)
0

I (~)=
0-2

e
2 (j2 0 cr2

t'laaE'ln:
2lt

xE
1 J x COB 'f

I (~) ..
21{ e d'jo cr2

«ll

= gemodificeerde Besselfunkiie van de nulde orde.

Een en ander i6 afgebeeld in fig.5.2.
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In fige~2 z~n deze verdelingen afgebeeld en wel voor de gevallen dat het

signaal veel kleiner is dan de ruisamplitude (1) of gel~k nul en ala het

signaal veel groter is dan de ruisamplitude (2).

De kana of de fraktie van de t~d dat de ruis aIleen het detektieniveau,

T= aE ,overschr~dt is:o

~

J
T

O:l

dx = 1= j
T

dx

D~ kana of de fTak~ie van dQ tijd da~ het signaal ~ ~ui6 beneden he~ de=

tektie~iVQau komt ls:

T

= j ~
o

e

2 2
= (x -¢o E )

o

Van dezQ vaarschijnIijkheden kunnen ve gQb~uik maken b~ de be paling van de

invloed van d~ Tuis op net detektieniwe&~ en de &utocorrelatietunkti~o

5.2. Invloed van ruis op detektieniveau.

Voor de cOTTel~tiefunktie van hei modulatie6ig~aal vondor. ue de gedaante

ala in fig. 5.3. Ctl u

7 ---r

/

t1 I

:"cf-';
I I
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Deze figuur geeft de autocorrelatiefunktie voor slechts een woord

('C .)0). De autocorrelatiefunktie voor het hele signaal is voor r, 7 S
(voor ons slechta interessant) analoog, d.w.z. de verhouding tUBsen

hoofdpiek en zijniveau is oOk 4:1. We hebben ou een zo gunstig mogelijk

detektieniveau als de verhoudiog tussen C(O) en c(6) zo groot mogelijk

is. M.a.w. we moeten zorgen dat C(O) - c(6) =al maximaal is en C(cS)

tegelijkertijd minimaal. C(o) is minimaal als het detektieniveau T zo

groot mogelijk is. Voar ~ kunnen we verder schr~ven:

<:1..= C( 0) C(0)

0(.= t4 - 4 PS+N(T)} - t1~ PS~N(T) .. 3 PN(T">} (5.5)

Verder \7eten ·we:
d.FS+N(T)

= PS+N(T) (5.6)dT

d PN(T)
en: dT ,= = PN(T)

hetgeen volgt uit de vergelijkingen (5.4) en (5.3). Vervolgena kunn~~ W0

het ·maximllill veti do. bepalen als funktie van T uii vergelijking (5.5) G!l1 mOll
dd.door dT = 0 te stellen.

= 3 PN(T) = 3 PS¢oN(T)
T2

¢o E 2
(5.8)

=T
2

/
0

2<1"2 TE3T a- 2 3T:: e s I (--2.)
(1"2 = a-2 0 cr2

~
E

21t~
cr2

E
Ad A. 0 ~ 1~

q-

We kunnen ntA

A) Eo > 1
a-

tD~e verschillends
E

en B) ~ <t. 1.
tr

TE
I ( 2

0
) ~

o er
e

situaties bestudGTGn en ~el:

TEo
(12

Vooi a is hier geen algemene oplo6sing te vinden. WeI zegt MontgoM~ry (2)

dat ~r sen optimu.m. op zal treden als ~ -. r;o en \Jel voor a 1/2.
<r

E TE
ad B. -2 -« 1 =+ I ( 20 ) ~ 1.

([' 0 ([' ..

dct. T _T 2/.J T
Dan: dT = 3 <1'2 e 2(1 - 3 "2 e = o.
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_ E 2/ ..2

e 0 20-} = O.

2
-E / 2o 2Cl

1) 1 - e = 0 ~ geen oplo6sing.

2) .!..
cr2

e = o.

Ontwikkelen we de e-macht in een reeks en breken deze reeks ns de tweede
term af dan vinden we:

T

~
= o.

a) T
O~T o ~geen oplossing.,.t!

=

b) T2
1 ~ T trV2= =

2er2

cr
= E

o

We zien d&~ bij klei~Q sigttaal-~uis~eT~oudl~gen het de~ektie~iv~&u juis~

afhankelijk is van deze sign&al=ruisverhouding. Een algemene oploasi~g

voer & is dUG ~ie~ te geven en ue zullen een kompromis moeten sluiten.

Montgomery komt in eerder genoemd aTtikel tot de konklusie dat men hot

besta het detektieniveau. op de halve hoogte van de puIs kan aanbrengen
9

d.w.z. T = 1- E •
o

5.3. Invloed ruis op autocorrela~iefunktie.

E
Gaan we uit van het feit dat het "detektieniveau T = 0/2 bedraagt, dan

kunnen we misschien iets zeggen over de invloed van ruis op de autocor

relat~efu&ktie. Daartoe is het voldoende om te kijken naar de autocorr~

latie voor bv. -c =0, r =~2 en 1: =,. Voor 1: > 0 is de autocorrelatio

nameIijk hetzeIfde als voor r ;;; [. en weI: C ('C >§) = C(6) = konstant

(fig. 5.3). Voor deze 3 situaties ztn de signalen t.o.v. elkaar getekend

in fig. 5.4.
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_ c0,lOy ".e ~ z: = 0

I,

"

"

Er 1s slechta de situatie getekend voor ecn enkel woord waaruit het to

tale aignaal is opgebouwd. Dit is voeldoende om het gedrag van het tota

Ie signaal te bepalen, daar men de autocorrelatiefunktie van een ooord

slechts hoeft te vermenigvuldigen met het: totale aantal aan~ezige woorden

in het tota1e signaal.

Daar de uaarachijnlijkh~den in par. 501 overeenkomen met een fraktie ~an

de tijd kan mon voor de cOX'K'elatie voor reap. -c = 0 9 "C= 0/2 en C= 0 schs-ijvcn:

We zulle~ trachton duid~lijk te maken uai de invloed van de ruis op d~

autocorrelatiefunktio 1s aan de hand van t~ee voorbeeldeno

We nemen 010 twee aituaties ~aarbij Eo/~'= 2 respo 4. Bij deze signaal=ruis=

verhoudingen van het ontvangen signaal + r~is dernen ~e ter vereenvoudiging

aan dat de verde1ing hiervan nOTmaal is. De verde1ing van de ruis aIleen

(als geen signaal aanwezig is) is een Rayleigh verdeling. Op het moment

dat Gignaal aanwezig is is de waBrsch~nlijkheid op een foute detektic

slechta PS ...N(T) = f P
S '9N(T)" e, In tabel 5.1. zijn de rosulta~

ten van een an ander samcngevat. Hierin z~n de overachreidingskanaen en
Ede correlatie opgenomen voor de genoemde waarden van o/~.

e) Zie re f. (1).
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Tabel 5.1.

, ,
E TIE Ps +N(T) iPS +N(T) PN<T) C(O) C{fj/~ c{-o )

cia- o .) 8)
=PS+N (T)

4 1/2 0,05 0,025 0,17 3,9 2,7 1,48

2 1/2 0,32 0,16 0~53 3,36 2,89 2,43

OfschoOD de aannaae dat het signaal + ruis normaal verdeeld zijn, voor

EoI€ = 2 beslist niet meer waaT, geeft het een aardig inzicht in de in~

vloed van de ~uis op de autocorr~latiefunktie. Een en aoder is grafisch

uitgezet in fig. 5.5.

I

Jr~8.9 :
~-.. 1/2.V~ _

:'-.. 2'i' ""- - --- - ---
I " I

I ,I I vO
I'~.:"'-._-- _
I •

- ----1- -- - --~'---------
I I
I I
I I

Met hei af~emen van de Bignaal=ruisverhoudi~gnoemt C(O~ ook afoG(&)
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Meting~n en konklusies.

A. Meting.

Van het ontworpen modulatiesignaal. waarvan we de beschr~ving in hoofd

stuk 3 vinden, hebben we tenslotte m.b.v. de beschreven generator en

correlator de autocorrelatiefunktie bepaald. De bitle~gte van het modu

latiesignaal was 20 msec, terw~l de aamplefrekwentie fk~ 750 Hz. Een

bitlengte van 20 msec zou betekenen dat de totale signaalduur 252 sec.

zou z~n. Aangezien we aIle uitgangen van de correlator met dezelfde in

tegrator moeten meten (binaire teller) zou dit betokenen dat we

2.252.50 = 25.200 sec = 7 uur nodig zou~en hebben om aIle 50 punten op

de autocorrelatiefunktie te meten. Om die tijd te reduceren hebben ~e aI

le t~den een fakto 10 kleiner' gemaakt. D.w.z. we hebben een bitle~gte

van 2 msec gebruikt. Om dit te mogen doen moeten we ook de samplefr~kwen

tie een faktor 10 vergroten en dus f k ~7,5 kHz. Voor deze samplefrekwen

tie werd tenslotte 10 kHz genomen, zodat we per bit dus 20 samples meten.

Met deze samplcfrekwentie kunnen we de autocorrelatiefunktie dUB niet

verder meten dan tot ~ = 5 msec.

De meetopstelling was zodanig dat de generatoruitgang rechtstrceks gekop~

peld ~aB aan de ingangen van de correlaior. Ofschoon dit niet gehG~l juist

i5 9 ne zoudQ~ ccht moeten module~en9demodulerenen filteren 9 gcef~ de mG~

ting tach een aardig beeld van de funktionering van de correlatoTo

De resultatGn van de meting zijn in tabel 1 opgenomen. In kolom 1 zijn de

uitgangsplaatsen opgenornen D in kolom 2 het aantal samplepulsen aan die

uitgang gemet~n en in kolom 3 de gereduceerde Qaarde van de autocorrcla=

tiefunktie.

C(k)

18.000

In de noemer vinden we 180000 daar we theor~ti6ch 20 samples per bit ne=

men. Bij sen vertragingr ~ 2 msec (1 bit) is de autocorrelatie 900 x 1

bit D dUB zouden we theoretisch 900.20 = 18.000 samplepulsen moeten tellen.
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Tabel 1.

I J
,

2.
I

.J

k aantal C(k)/-:8.000saitlplepulsen

1 75.619 I 4,20
i I
i 2 72.951 I 4,05
~ ,
.1 3 70.220 I 3,90
~ 4 67.519 I 3,75
"

I

;

64.820

I
3,605

l 6 62.120 3,45
l 7 59.420 3,30

I 8 56.720 3,15

I 9 54.020

I
3,00

10 51.320 2,85
11 48.620 I 2,70
12 45.920 I 2,55

! I13 43.220 2,40

I 14 40.520

I
2,25

15 37.800 2,10

16 350120 I 1.95
17 320420 I 1·.80

18 29.736 1,65

19 27.020 1.50

20 240320 1,35
21 22.251 1,24

22 20.722 1,15

23 20.722 '.'5
24 20.723 1,15

25 20.724 '.15

k aantal C(k)/18.ooo
samplepulsen

26 20.725 ',15

27 20.726 ',15
28 20.727 , .15

29 20.728 1,15

30 20.729 ',15

3' 20.730 1,15

32 20.731 ',15
i

33 20.732
I

1,15

34 20.733 1,15

35 20.734 ! 1,'5i

36 20.735 I 1,15

37 20.736 I 1,15

38 20.737 I 1,15

39 20.738 1,15
40 200740 1,15

I
41 200739 I 1.15

!
42 200740 I 1.15

43 190839 1,10

44 19.839 1.10

45 19.835 '.10
46 19.833 1,10

47 19.831 1,10

48 19.829 1• ''10

49 19.827 1,10

50 19.825 1 9 10

..
Uit de resultaten in label 1 zien we dat de ~erhouding tusBen bitlengte

en periodet~d van de samplepuls niet precies 20 iS Q maar grater dan 200

Daarvandaan dat de correlatie niet b~ k = 20, maar eerst b~ k = 21 kon

stant wordt. B~ de overgang van k = 42 naar k = 43 zien we ook nag eon

kleine verandering optredcn. Dez0 verandering zal zeer waarsch~nlijk ~c

verklaren z~n uit het feit dat daar de vert raging juist 2x bitlengte is.

Dan treedt in de code juist een overgang op van-signaal naar niet signaal.

Een en ander is grafisch ~itgezet in appendix V.
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B. Konklusies.

B~ onze beschouwingen z~n w~ uitgegaar. van een incoherent modulatiesig

naal en amplitudemodulatie. Daar geen mGtingen met toevoeging van ruis

z~n geschied weten we dus niet met zekerheid wat de resultaten zullen

z~n. Enig inzicht hebben we verkregen door de theoretische benadering

in hoofdstuk 5.

Ons cor1"elatiesyateem vas dusdanig dat alleen klokpulsen geteld werden

door de integrator als zowel de uitgang van de bet1"effende plaatG in het

schuif1"egiste1" als van de SW "haog" ("1 11 ) waren (zie fig.4.4). Als ech

ter een van beide of beide "laag" ("0")' waren ·werd er niet geteld. Ech

tel" op het moment dat signaal, aanwezig is zal de ruis er oorzaak van z~n

dat e1" rout (geen signaal) gedetekteerd wordt. In ons aysteem zullen al

die fouten voor"'C = 0 opgeteld worden en de correlatie neemt voor -c = a aft

(zie fig. 5.5). Op het moment dat alleen ruls aanwezig is zal soms ook

fout gedetektcerd worden (weI signaal) terw~l er geen signaal aanwezig

behoort te z~n. Dan zullen b~~~ a deze fouten de eerder besproken fou=

ten compensaren. Ideaal zou zijn als ze elkaar volledig compenseerdeno

Hiervan is echter aIleen sprake ala r: ~ &/4 0 Voor 1: < /4 is de compensatie

te gering en voor r »~4iS die jllist te groot (zie figo505)o De detektio

fou~en "1orden dus alleen maaT ·110or t'~ G(4 ui tgemiddeld 0 W(i1 ",enson ech tor

dat dat het gevGll zou zijn 1fOOX' elke -( 0

08 dit be~er ~e bcreiken zouden ~e uit moeten gaan van een coheren~e co

deo In fig~ Bo1 is Gen perfekt coherent uoord van 7 bits getekend met

daarnaQGt in fig. B.2 zijn autocorrelatiefllnktieo

I r I:-0 __;
I 1

'1-1, ~/I ~/. -I. -/1 +/1

•
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De autocorrelatie i6 7 voar ~ = 0 en -1 of 0 voar l ~ o.

In on6 vorige syeteem leverde een 1 informatie, maar de 0 niet. Gebrui

ken we nu dit coherente woord am een signaal in faze te moduleren dan

zullen we in de eerste plaata aan energie winnen.

Het belangrijkste is echter dat ean +1 evenveel informatie bevat als een

-1. De autocorrelatie is het verschil van de sam van de in-faze-delen en

de sam van de uit-faze-delen als funktie van r. In plaats van de poor~en

in de correlator van fig. 4.3 zullen we met de Bchakeling van fig. B.3
moeten werken.

-/

-1-/ I -/__ L _
I

_/ -I I 1-/

Na daz0 sch~kGl!~g zullen de ~116 O~ Ge =1°6 iodQ~ afzo~dG~l~k opg@tcld

dienen te ~orden. Het verschil v&n doze twee waarden geeft dan de groot=

te van de autocorrelatiefunktie. Doordat 00 hieT de uit=faze~d~lGn af=

trekken van dG in=lfaze=delen zal waarBch~nlijk de uitmiddeling van de funk~

tie betel' z~ dan b~ de amplitudemodulatie. Enige overcompensati~ zal

hie~ ook weI optr0cen daar er bij ~>~ altijd eQn uit=faze~cleel Mee~ op~

treedt dan in-faza. Bij C = 0 zal de situatie nagenoeg hetzelfc~ z~n dan

bij amplitudemodulatie~ omdat bij een ve~traging L = 0 geen uitmidd~ling

op kan tred~n. Voor r ~ 0 zal de uitmiddeling ook des te beter z~n~

daar bij beid0 fazeaituaties (~1 en -1) de invloed van de ruis evon groot

is~ het signael ~ ruia hetzelfde verdeeld is en dUB de kensen op foute

detektie gelijk zijn.
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Appendix I.

0<:>

nwot}
f(t) = a +L- {an cos nw t + b sin0

n=1 0 n

met: 1.0
0

:: 21(f :: ZJ{.1
0 T

T'

Ii :: ¥J f(t) dt ( 1 )0

0

",

a :: ~I f(t) COs nw t dtn 0

0

sin n W t dt
o

Hieruit voIgt voor ao ' an en b
n

achtereenvolgeos:

7.b so ;rtf

fJ .1I E liE E
E dt v dt dt 2 0

(2)a :: + =0 0 T 0 T 0 7
0 'IS &6

2:. {

2.0 s-t J:..Ii :: Jcos jcos nUJot dt}Xl n w t dt <- In w t· dt ?
0 0

0
<.(~

"4"
2E { sin n<Oo'i't sin ,{t

.in ''''0'4,5 }nw0

nwo 0 'If
= If v <-nw

nwo 'So 0

~sii'l5nwb =sin4nw& vsin7nwl) ~6in6nwo'}
000

.~; tS1• 2 ''''o~ + 2 sin 6 , w 06 eos ''''0' - 2si. 5 .w.' eos Dwoe}

E \ 11
~ Xl WaS}

o .
2 n LU I) + 4 COB n w e; n LA,) & sin=~ 61n cos

2nlt 0 0 0

E
1 -; 1 n~ }n~ \ sin

2
+ 4 :08

1
olt Gin (3)

:.
7

nw
7

I: 1t ~os 14 14



b
n nw t dt

o nw t dt
o

=_ 2EO J COS n wot \t6 +

T 1 nw 0o

cos nw o t ISO
n W o /'16

= _Eo lcos 2 nw f.- 1 + cos 5 IZll.&H~ -cos 4 nw6 +C06 7 nw6 ~C06 6 nW6}
nlr 1 0 0 0 0 0

E

{ 1-cos 11
~ nWob)

0
2nWh + 4-cos nw &sin nw~ sin=

11l'\( 0 0 2 0

E

{ 1-C06 ~ 1 11 1
nl\ }

0
nlt 4- cos ok sin n'tt sin= {-

14 14lll'tt' 7

Voor f(t) vindelii ne dan:

2E E C"3

i rrsin nlt sin ~ nlt} X
r(t): 7° 0 L 2

:all ~ 4 COG
1

n'lf cos 11+ -
? ? 14It

III =1

{cos
b

n wot )]r!.W ~
:a

sin+ -
0 €I

Rl\

E 4Y.l
To

~E L. 1
a

{ !'tWo t }
0 Xl

~w ~
n

sin= .;.~

E cos .;.~7 0 n 1<1 0 £(n=1 0 n
nlt

E Co';) a

.;. ~an '1 sin n~t}
2 E 0 L 1 n

{ cos nwt= o {-
E? Tt R'l 0

n=1 0

nTt

(4 )

E Coo

~ E 0 L 1 1= .;.~ -.~

? 0 It n=1
n Eo

n~

2
{- b cos

:a

b
n

~et:Cf= arctan 81

~

Verder uitwerken van (m 2 + b 2) en 6ubstitutie hiervan in vgl. (5) le~
III n

vert tenalotte:



= ~ E7 0

E
o

+ -Tr
1 { 2 2 1 2
n 2 - 2 cos 7 n~ + 16 cos 7 n~ sin 1

11; n lr

+ 8 sin ~ n'lf sin ~ nW' cos fz+ nlt} t cos (n~t -~) (6)
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Verklaring van de tekens en symbolen.

Rangnummer van een print.

Het c~fer voar het streepje geeft he~ nummer van het rek aan wa~rin

de print zich bevindt. Het c~fer achter het streepje is het rangnum

mer in het desbetreffende rek.

Voeding.

Voor de voeding van de diverse prints is een +12V en een -12V-span

ning nodig. Aan punt 1 sluit men +12V, aan punt 23 sluit men -12V en

punt 12 gcbruikt men voor de aarding van de prints.

Niveau's.

B~ de standaard prints is niveau "1" steeds -3V en niveau "0" is -11V.

De schakelingen reageren, wanneer ze op pulsen reageren, steeds op po

sitief gaande pulsen, dus,op de flank die van -llV naar -3V gaat.

Gebruikte prints.

1. A-stabiele multivibrator AW C-003

1 cimino"Minimale

r~aximale vr~loop-frekwentie 380 k c/sec.

A--- 11

·_II_~C,,"

Uitgangen: 9 ("Oil) en 19 ("l")

~--~~ (De a-stabiele multivibratoren z~n geen

standaard prints).
-·1 h- c
-I/~

2. Mono-stabiele multivibrator MW C-020 (250 kc/s),

Cot., __ 11__ .9 Capacitieve ingangen

Gelijkstroomingangen

basis ingangen

"1"-uitgangen

3/13

5/15

7/17

11/21

"O"-uitgangen 9/19

3. Bi~stabiele multivibrator BW c-040 (250-kc/s).

r r capacitieve ingang " 1 'I zetten 3

" " "0" " 13
..3 /~

hers tel " "1" " 5
I~ " " "0" 15

4S deelingangen 11/210
"1 It -ui tganr: 1<)

"O"-uitgang 9
IS" '1



4. Schuifregister ~ip. SVI -:;-080 (250 kc/s).

10

20

4

14

21

3

13

5
15

11

19

9

"1"

"0"

110"II

""

ft

parallelinformatie "

" "0""

" " "0"

serieinfcrmatie ingang "1"

schuifpuls ingang

transferpuls ingang "1"

herstelingang "1" zetten

deelingang

"1"-uitgang

"O"-uitgang

--- ,.. ... _'Iel i", "0"·

~I

-li---- .......A/IIP-/i ... ","

5· Niveau inversie schakeling NI C-240 (250 kc/s).

ingangen

uitgangen

3/5/7/9

13/17/17/19

6. PNP-emittervolger EN C-300 (500 kc/s).

ingangen: 3/4/5/6/7/8/9/10

uitgangen: 13/14/15/16/17/18/19/20.

7. NPN 0mittervolger EP C-310 ('JOO kc/s)~

ingangen: 3/4/5/6/7/8/9/10

uitgangen: 13/14/15/16/17/18/19/20

8. Her6teldr~ver HD C-340 (250 kc/s)-

gel~kstroomingangen

capacitieve ingangen

uit(~ang(m

5/15

3/13

9/19

9. Capaciteitsdr~ver CD C-380 (250 kc/s)

ingang

uitgang

3

9

10. EN-poart

11. OF-paart

EE C-542 (250 kc/s)

ingancen 3/4 ~/7 9/10 13/14 16/17

uitgangen 5-8-11-15-18-21

.TO C-552 (500 kc/s)

ingangen 3/4 7/8 13/14 17/18

uitgangen 6 - 10 - 16 - 20



12. EN-poort TE C-592 (2:;0 kc/s).

y
t----,

ingan~en 3/4 7/8 13/14 17/18

uitgangen 6 - 10 - 16 - 20

Aansluiting indicatorbuisjes.

Indicatorbuisje Philips DM-160

100 ,f.n.

/'N.n.

Onderz~de van indicatorbuisje.



Inhoud der rekken.

Rek 1.

plaats: 1. a-stabiele 0ip

2. monostabiele riip

3. a-stabiele Wip

4. EN-poort

5. OF-poort

6. Niveau-inverter

7 tim 9. Schuifregister Wip

10. hersteldr~ver

11 t/m14. bi-stabiele Wip

16 t/m20." It

21/22. capaciteitsdr~ver

23 t/m27. bi-stabiele Wip

Rek 2.

plaats: 1. niveau inverter

2 t/m13 bi-stabiele Wip

14. capaciteitsdr~ver

16-18-20-22 monostabiele Wip

230 emittervolger

24. emittervolger

25. EN-poort

27. hersteldr~ver

plaats 5 t/m-27 schuifregister Wip

Rek 40

plaats 1 tim 27 schuifregister Wip

Rek 5.

plaats 30 emittervolger

4 t/m8 emittervolger

9. schuifrerister 0ip

10. niveau inverter

11 t/m27 EN-poorten

A\'J

M\t

AW

EE

TO

NI

SW

HD

BW

CD

BW

NI

BW

CD

MW

EN

EP

TE

HD

sw

SW

EP

EN

sw
NI

EE

C-003

C-020

C-003

C-542

C-552

c-240

c-080

C-340

c-040
It

C-380

c-040

C-240

c-040

C-380

C-020

C-300

C~310

C-592

C-340

c-080

c-080

C~310

C-300

c-080

c-240

C-542
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