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Samenvatting. 

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een 2400 Baud datatransmissie 

modem, die berust op het principe van de faze-omkeermodulatie met rest

zijbandtransmissie. 

De modem is aangepast aan de C.C.I.T.T. normen voor de M-89 lijn. 

Het datasignaal wordt m.b.v. een z.g. llhalf adderll gemoduleerd met een 

2400 Hz blok en daarna bandbeperkt met een digitaal filter. 

Teneinde tekeninterferentie te vermijden, is de overdrachtskarakteris

tiek van dit bandfilter zodanig gekozen, dat het modulatiesignaal aan 

het eerste kriterium van Nyquist voldoet. 

Teneinde transmissie via een draaggolfsysteem mogelijk te maken zijn 

aan het zendsignaal twee pilootfrequenties van 900 en 2700 Hz toege

voegd. 

Om aan ontvangzijde weer de juiste demodulatiefrequenties op te kunnen 

wekken, ondanks de mogelijke frequentieverschuiving, zijn enige phaselock 

loops toegepast. 

Vermeldenswaard is nog dat vrijwel de gehele modem opgebouwd is uit 

!!logische integrated circuits". 
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Hoofdstuk I. Inleiding. 

De huidige datatransmissie is voortgekomen uit de telegrafie. Het 

voornaamste verschil met vroeger is de hoge transmissiesnelheid van 

de informatie. Bovendien is de foutenkans veel kleiner geworden. De 

snelle opkomst van deze kommunikatietechniek is voornamelijk te 

danken aan de faciliteiten, die het bestaande telefoonnet bood. 

Daar bij datatransmissie de signaaloverdracht meestal in digitale 

vorm geschiedt, zijn de eisen aangaande de kwaliteit van zoln diskreet 

kanaal anders dan die v~~r een kontinu kanaal. Bij deze laatste streeft 

men in het algemeen naar een uitgangssignaal, dat zo exakt mogelijk 

een kopie vormt van het ingangssignaal. Aan de uitgang van een digi

taal transmissiekanaal wil men met de grootst mogelijke zekerheid 

kunnen vaststellen of er weI of geen tekenelement gezonden werd. 

Aangezien er altijd bandbeperking toegepast wordt, zal er vervorming 

optreden. Men onderscheidt amplitude- en fazevervorming. In een 

diskreet kanaal zal hierdoor, zonder voorzorgsmaatregelen, tekeninter

ferentie optreden. Nyquist heeft evenwel drie kriteria afgeleid om 

deze tekeninterferentie te onderdrukken (lit. 1). Bij dit afstudeer

onderzoek is aIleen het eerste kriterium van Nyquist van belang. Dit 

luidt : 

De waarde op de z.g. "sample moment en" van het ontvangen signaal moet 

rechtevenredig zijn met de amplitude van de gezonden tekens. 

Een hulpmiddel ter beoordeling van de kwaliteit van een digitaal 

transmissiekanaal is het "oogpatroon". Dit oogpatroon ontstaat wanneer 

de responsie van een filter op een "random datagenerator" wordt toe

gevoerd aan een oscillograaf, die extern getriggerd wordt met het 

kloksignaal uit de datagenerator (zie lit. 2. pag. 119). Op deze 

manier worden diverse tekeninterferenties over elkaar geschreven. 

Er zijn diverse datatransmissie systemen in gebruik. Hierbij worden de 

drie bekende modulatie principes toegepast nl. AM, FM en PM. 

Bij deze afstudeeropdracht wordt een vorm van PM toegepast nl. faze

omkeermodulatie of binaire fazemodulatie. 
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Kort samengevat luidt de afstudeeropdracht : 

Het ontwikkelen van een 2400 Baud datatransmissie modem, hoofdzakelijk 

opgebouwd met logische geintegreerde circuits. De modem moet aangepast 

zijn aan de C.C.I.T.T. normen voor de M89 lijn (zie bijlage 1). Doordat 

er transmissie via een draaggolfsysteem plaats vindt, is toevoeging 

van twee pilootfrequenties aan het modulatiesignaal noodzakelijk. Daar

toe moet het modulatiesignaal bandbeperkt worden met behulp van een 

filter in de modulator. De overdrachtskarakteristiek van dit filter, 

dat bij voorkeur gerealiseerd dient te worden volgens de methode van 

"digital filtering", dient zo gekozen te worden dat aan het aerste 

kriterium van Nyquist voldaan wordt. 
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Hoofdstuk II. Het uitgangsspektrum van de modulator. 

2.1 Het eerste kriterium van Nyquist. 

Teneinde tranamissie te kunnen bedrijven via een draaggolfsysteem, 

moeten er twee piloten aan het modulatiesignaal toegevoegd worden. 

Op de plaatsen, waar deze piloten komen, dient het spektrum leeg te 

zijn. Dit wordt gerealiseerd met behulp van een bandfilter. De over

drachtsfunktie van dit bandfilter moet zo gekozen worden dat het 

uitgangssignaal aan het eerste kriterium van Nyquist voldoet. 

In een recente publikatie hebben Gibby en Smith (zie lit. 3) een 

methode uiteengezet, die het mogelijk maakt om grafisch na te gaan of 

een signaal aan bovengenoemd kriterium voldoet. 

Voor een 2400 Baud signaal wordt het bijbehorend spektrum als voIgt 

in een aantal peri odes verdeeld (zie bijlage 2). 

periode 
, 

0 -1200 Hz ~ f~ 1200 Hz n = 

periode n' = 1 1200 Hz ~f~ 3600 Hz 

peri ode n' = -1 -3600 Hz ~ f~ -1200 Hz 

etc. 

Het gedeelte van het spektrum t dat zich bevindt in de periodes n=1 en 

n= -1, wordt nu opgeteld bij het deel in de peri ode n=O (zie bijlage 

2, fig. a). Evenzo voor de hogere periodes. G.en S.hebben nu aange

toond dat aan Nyquist I voldaan wordt, wanneer men na deze sommatie 

voor een reeel spektrum een konstante waarde en voor een imaginair 

spektrum nul vindt. Zoals gemakkelijk, met behulp van de bekende 

integralen van Fourier, te bewijzen is, geeft een spektrum, waarvan 

het reele deel nul is geen "open oog". Daardoor is detektie onmogelijk. 

We beperken ons nu verder tot een reeel spektrum. 

Met de methode van G.en a kan men verifieren dat een reeel spektrum 

G2 (f) aan Nyquist I voldoet, wanneer aan de volgende eisen voldaan 

is 

a) G2 (f) = 0,5 voor 

b) radiaal symmetrie 

voor 

f = 1200 Hz en 2400 Hz 

om 1200 Hz en 2400 Hz 

[ 

0 ~ f ,<. 600 Hz 

3000 Hz ~ f ~ 4800 Hz 
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2.2. Het uitgangsspektrum van het bandfilter. 

Het bandfilter wordt gerealiseerd volgens het principe van "digital 

filtering". Zoals in Hoofdstuk III afgeleid zal worden, berust de 

berekening van de overdrachtskarakteristiek van een digitaal filter 

op een Fourier-ontwikkeling. Uit de wiskunde is bekend (zie lit. 4, 

page 143-146) dat de konvergentie van een Fourier-reeks slechter wordt 

naarmate het aantal diskontenuiteiten en niet-differentieerbare punten 

in de te benaderen funktie toeneemt. 

Voor het digitale filter is een reeks van Fourier gewenst, die zo 

snel mogelijk konvergeert. Kombineren we dit met de vereiste radiaal 

symmetrie om 1200 Hz en 2400 Hz, dan ligt de keus G2 (w) = sin 24~0 

voor de hand. 

Een tweede eis is G2 (w) = 0,5 voor W= 2400"\T" resp. 48001T (ill). sec 
Het uitgangsspektrum wordt dan: G2 (W) = 0,5 -~sin 2~0' 

AIle hogere,oneven harmonischen kunnen hieraan toegevoegd worden zonder 

dat de radiaal symmetrie verloren gaat. De algemene gedaante wordt nu : 

G2 (c.J) = 0,5 -~ b2k_1 sin [2~0 (2k - 1)J 

k=1 

(2.2.1.) 

Het is duidelijk dat de Fourier-reeks voor G2 (W) slechter zal konver

geren naarmate m toeneemt. Aan de andere kant komen voor m=1 en b1=0,5 

de norman voor de M89 lijn in het gedrang, aangezien het spektrum 

loopt van 600 Hz - 3000 Hz. Met de keuze m=2 wordt aan beide eisen 

tegemoet gekomen. 

dus : 

(2.2.2.) 

Dit spektrum dient, met het oog op de pilootfrequenties, twee lege 

plaatsen te hebben, die nog rede~ijk goed in de M89 band liggen. Ook 

moeten deze beide piloten gemakkelijk af te leiden zijn van 2400 Hz. 

Op grond hiervan kiezen we 900 Hz en 2700 Hz. De koefficienten b1 en 

b
3 

dienen nu zodanig gekozen te worden dat G2(W) gemiddeld zo klein 

mogelijk is in de band 600 - 900 Hz resp. 2700 Hz - 3000 Hz. 
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De wiskundige formulering luidt 

-2-- 1 
A G 2 = ""60=0=rr=-

w W 2 
(0,5 - b1 sin 2400 - b3 sin 800) d~ 

1200rr 

moet minimaal zijn. 

De nevenvoorwaarde is 

Dit geeft 

= 0 voor w= 1800lr (~). sec 

(2.2.3.) 

(2.2.4.) 

Uit de wiskunde is bekend hoe een extremum met nevenvoorwaardes be

paald kan worden. 

Dit is o.a. mogelijk met de z.g. "Multiplikatorenstelling van Lagrange" 

(lit. 5 pag. 152-157). 

Berekening geeft dan b1 = 0,6; b
3 

= 0,1. 

Dus : 

G2 (W) = 0,5 - 0,6 sin 2~0 - 0,1 sin ~O 

Tenslotte is er nog een derde voorwaarde voor Nyquist I (zie 2.1 

voorwaarde c). 

(2.2.5.) 

Aangezien G
2

(w) 

spektrum nu : 

= 0 voor w = 1200rr en 600011 (~) word t het ui tgangssec 

G2 (W) = 0,5 - 0,6 sin 2~0 - 0,1 sin 8~0 voor 12001f .£ w..{. 6000Tf 

{ 

0 .t. w I: 1200rr 

voor 

6000 If t tv 4 9600 IT 

(2.2.6.) 

Of korter geformuleerd met behulp van de impulsfunktie, die als voIgt 

gedefinieerd is 

JCa. (w) = 1 

~(w) = 0 

voor Iwl (.a 

voor I cv I ).Jl. 

(2.2.7 .. ) 
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G2 (W) = (0,5 - 0,6 sin 2WO - 0,1 sin 8';;0) ~(GJ- 36001T) 

me t ...a. = 2400 
rad 
sec (zie bijlage 3) 

2.3 De overdrachtsfunktie van het bandfilter. 

(2.2.8.) 

Er zal nu nagegaan worden, hoe het ingangsspektrum G1(w) van het band

filter er uit moet zien. De overdrachtsfunktie ligt dan vast volgens 

de relatie : 

""'-'H (c..J ) 
o (2.3.1.) 

Het uitgangssignaal van de "random datagenerator lt bestaat uit teken-
1 

elementen met breedte 2400 sec. Met behulp van de Fourier-transformatie 

vindt men voor het spektrum van een puIs : 

G (Cv) 
o 

1 

1 'lH3OO 
= 2Tf f 

1 
- 'lH3OO 

u o 
= 4800JT • 

• W 
Sl.Jl 'lH3OO 

(2.3.2.) 

Hieruit voIgt dat de eerste nuldoorgang van GJw) ligt bij 2400 Hz. 

Daardoor is het onmogelijk om aan eis a) uit 2.2 te voldoen. 

Er zal dus modulatie plaats moeten vinden. De situatie is nu als voIgt 

ra.ndOM ~o (tv) modulAtor ~I{W) di~ji4Q.1 Cj'L(w) d41:4-
~eW\t'rQ.tor 

, ,. filter- , 

fig. 2.3.1. blokschema van zender 

Als modulator wordt nu een modulus twee opteller toegepast met een 

2400 Hz-blok als modulatiefrequentie. Deze half-adder heeft de volgende 

funktietabel 



- 7 -

ingangssignaal uitgangs-
signaal 

x y z 

1 1 0 

0 1 1 

1 0 1 

0 0 0 

fig. 2.3.2. funktietabel modulus twee (half-adder). 

In onderstaande figuur is het uitgangssignaal z te zien met als ingangs

signalen : x = random datasignaal, y = kloksignaal van 2400 Hz. 

I 

C/ 

I '-- - - ,-- - r-- r-- ,..-- - - r--

I - - roo-- - r--- -
z 

• t [sec) 
0 ...L IJ ...£- &' 10 - -

fig. 2.3.3 •. Werking modulus twee : z = xy + xy 

Er wordt een tlplus-doubletll gezonden wanneer het datasignaal !teen" 

is en een "min-doublet" bij datasignaal "nul". Van belang is nu het 

spektrum van een doublet. Met behulp van de formule 
+C/:l 

1 f 'c.Jt G(W) = 2n f(t)e- J dt 

-~ 
vindt men voor het "plus-doublet" 



2" 
G (W) ;::: - 1)'J • 

+ w 
2 

sin 

voor het "min-doublet!! 

" 2 
s~n 
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en 

(2.3.4.) 

Men ziet nu dat een overgang in het datasignaal resulteert in een 

draaiing over 1800 van het frequentiespektrum. Op deze manier vindt 

er dus faze-omkeermodulatie plaats. 

De oVerdrachtsfunktie van het bandfilter wordt nu 

0,5 - 0,6 sin 2~0 - 0,1 sin 8~0 
;::: C2 oj.w. . 2 W .~(W-36001T) 

..1l= 24001T rad 
sec 

s~n 9600 

C2 wordt zodanig gekozen dat INH (w)l = 1. o max 

Deze overdrachtskarakteristiek kan gerealiseerd worden met een digi

taal filter. 

Zoals uit fig. 2.3.3. blijkt is de modulatiefrequentie f = 2400 Hz. c 
Het spektrum G2(f), dat de M89 lijn opgaat, ziet er gestyleerd als 

voIgt uit : (zie ook bijlage 3) 

Sif) 

1 
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Men ziet dat we hier te doen hebben met een zg. "vestigial-sideband" 

systeem, daar het frequentiespektrum nog komponenten heeft boven f • c 

De modem berust dus op het principe van de faze-omkeermodulatie met 

restzijbandtransmissie. 
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Hoo fdstuk III. Het digi tale filter. (I d;. 6) 
3.1 De overdrachtsfunktie. 

Een digitaal filter is opgebouwd uit een schuifregister met aan de 

uitgangen van de schuifregisterelementen (J-K flip-flops) een zg. 

weerstandsmatrix. Zie onderstaande figuur. 

fig. 3.1 Schematische opbouw van een digitaal filter. 

Elk geheugenelement van het schuifregister vertraagt de code-elementen 

met een tijd~, die gegeven wordt door de klokfrequentie. De signalen, 

die aan de ~- of ~-uitgang van elke J-K flip-flop afgetakt worden, 

verkrijgen door de faktoren C. een bepaald "gewichttl. Stel dat het 
J. 

schuifregister bestaat uit 2n+1 J-K flip-flops. Voor de halve vertra-

gingstijd van het schuifregister geldt dan : 

t" = nt' o (3.1.1.) 

Om nu tot een formule voor de overdrachtsfunktie te komen gaan we uit 

van onderstaand schema : 

9, {fJ ¢'_""T'"<C_.'_"' '-' '-" -" '-" '-' '-" 'r_.o_" . '-"-" '-' '-'6 c. 

I , 
I · 

~~ ...... ::!'! ~ .............. ···x .. ·· .. ...... t.~.'f.': ....... ... [$leo I 
fig. 3.2 Principe schema digitaal filter. 
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Zoals uit fig. 3.2 blijkt is het uitgangssignaal g2(t) opgebouwd uit 

een hoofdimpuls, die ~ sec. vertraagd is t.o.v. het ingangssignaal. o 
De volgende "takken" geven echoparen, hetgeen in overeenkomst is met 

de methode van Wheeler. Men ziet gemakkelijk in dat voor de i-de tak 

geldt : 

g2' (t) = C·g1(t-t' + it') + C.g1(t-t' -it') 
~ -~ 0 ~ 0 

De overdrachtsfunktie H.(w) van de i-de tak is per definitie 
~ 

G2i (w) 
H. (w) = () 
~ G

1 
w 

(3.1.2.) 

(3.1.3.) 

waarbij G2i (w) en G1(w) de Fourier-getransformeerden zijn van g2i(t) 

en g1(t): 

(3.1.4.) 

Uit (3.1.4.) en (3.1.2.) volgt nu 

(3.1.6. ) 

Bovendien geldt 

- j,u1(~ -itt') 
g1 (t-~ +i'l:') 0-0 e l 

0 G
1 

(w) (3.1.7.) 

Dit geeft : 

o +J""(;~ -jGv~ { . f •• "'" 
G 2i (w) ::: e G 1 (Co) ) g i e (3.1.8.) 
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zodat we vinden voor Hi(W) : 

_ j ",1:' 

H (c.,) :: e 0 0 o 0 

Uit (3.1.9.) volgt dan 

O. = a. - b. :: ai + b1.' -1. -1. -1. (3.1.10.) 

(3.1.11.) 

Door sommatie van Hi(~) over i vinden we de overdrachtsfunktie H(w) : 

n 
H(w) =.L. H. (w) 

i=O 1. 

SUbstitutie van (3.1.11.) geeft 

Voor het frequentieverloop van H(~) is alleen de vorm tussen de 

teksthaken van belang. Stel daarom 

H(w) 

Nu geldt 

H (w) = A (w) + jB (w) 
0 0 0 

n 
met A (eu) = a + 2L a. cos(iwt') 

0 0 i=1 1. 

n 
B (W) = 2L. b. sine ic.v'!:? 

0 i=1 1. 

(3.1.12.) 

(3.1.14.) 

(3.1.16.) 

Ao(w) en Bo(w) worden dus door een reeks van Fourier voorgesteld met 
2TT 

een periode wp = ~ • 
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Tevens is uit bovenstaande formules gemakkelijk na te gaan dat A (w) o 
een even en B (w) een oneven funktie is. 

o 
Voor het argument f (w) van de funktie H (~) vinden we uit (3.1.15.) o 0 

B (CcI) 
o 

~o(w) = arctan A (w) 
o 

met (3.1.18.) 

V~~r de totale fazedraaiing van een digitaal filter vindt men dan 

~ (w) 
B (CAl) 

o = - w~ + arctan A (w) 
o 

(3.1.19.) 

Uit de vergelijkingen (3.1.16.) en (3.1.17.) blijkt dat het mogelijk 

is om gegeven funkties ~A (w) en~B (w) met een Fourierreeks te benaderen. 
o 0 

De formules luiden : 

2<..> 
2 2 P 

a. = f ~Ao("')cos(i"")dw 
~ wp 

(3.1.20. ) 

0 

2w 
2 P 

b. 2 f '" B 0 (,.,) sin (iwt-)dc.o :-
~ Cup 

0 

(3.1.21.) 

De funkties IVA (w) en ""B (w) zijn aIleen gegeven in het interval 
( 

1 0 0 
O(w,-w. 

" 2 P 
Deze Fourie~ontwikkeling geeft een periodieke funktie. De hogere 

"lobbentl moeten afgesneden worden met behulp van een laagdoorlaatfilter. 

3.2 De weerstandsmatrix. 

De weerstanden uit de weerstandsmatrix worden zodanig gekozen, dat de 

kleinste weerstandswaarde veel groter is dan de uitgangsimpedantie 

van een J-K flip-flop. Voor de i-de tak is de situatie dan als voIgt 

lM.t1~' 1-l<f.f U 

Rj 

fig. 3.3 Weerstanden bij weegfaktor C .• 
J. 
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Er moet gelden : u. = C.U 
~ ~ 

(3.2.1.) 

We wensen nu C~ uit te drukken in de weerstanden R.=R. (j=O, 1, 2, 
... J -J 

... ,i, ... n). 

Er treedt een spanningsdeling op dus 

U. 
~ 

1 
n 

1 +..c 1 
- Ri R

j 

U 
J·=-·n = --------~~~-----1 

R. + --------
~ n 

1 +,L 1 
- Ri Rj j=-n 

of na enige herleiding 

U. 
~ 

U= 
1 

R.". 
~ 

1 

n 1 
C-. R. 
J=-n J 

(3.2.2.) 

(3.2.3.) 

De faktor 1 
n is een konstante, die gelijk is voor aIle weeg-

1 
L R. 
j=-n J 

1 faktoren; dus Ci is evenredig met R.". 
~ 
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Hoofdstuk IV. Berekeningen. 

4.1 Berekening weegfaktoren. 

Voor de berekening van de weegfaktoren substitueren we formule (2.3.5.) 

in (3.1.21.). Dit geeft 

2 C.::-b.= -
J. l. "'J, 

0,5 - 0,6 sin 2~0 - 0,1 sin 8~0 
------------~~---------------.Pn(~-3600V)sin i~~dcv 

. 2 c...:l ...... 

o 
sJ.n 9600 

(4.1.1.) 

Om deze integraal te kunnen berkenen, moeten we nog een keuze doen 
2Tr 

= F· voor eN = 2rrf p p 
Teneinde een kontinue doorstroming van de informatie te krijgen, dient 

fp een geheel veelvoud te zijn van de bitfrequentie fT :: 2400 Hz. In 

verband met het aantal benodigde schuifregisterelementen is het wense-

lijk f zo laag mogelijk te houden. Aan de andere kant is een hogere 
p 

f gunstig voor de dimensionering van het laagdoorlaatfilter achter het 
p 

digitale filter. Naarmate f toeneemt, komt de eerst volgende lob verder 
p 

weg te liggen in het frequentiespektrum. Het l.d.filter kan daardoor 

eenvoudiger worden. 

In bijlage 4 is het uitgangsspektrum G2 (f) geschetst voor diverse klok

frequenties. Uit deze figuren blijken klokfrequenties van 2400 Hz en 

4800 Hz niet mogelijk te zijn, aangezien het uitgangssignaal in deze 

gevallen niet meer aan het eerste kriterium van Nyquist voldoet (Gibby 

& Smith). Een f van 7200 Hz is eveneens ongewenst, daar er dan drie p 
sample punt en in het datasignaal vallen. 

Op grond van dit alles is f = 9600 Hz gekozen. Het frequentiespektrum 
p 

is dan nagenoeg leeg van 2700 Hz tot 6900 Hz. 

Formule (4.1.1.) wordt nu, nadat nog x = 9~0 gesteld is 

~lT 

0,02304 Jx. 
7f 

E 

5-6sin 4x - sin12x. sin ix dx 
• 2 

sJ.n x 
(4.1.2.) 
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Deze integraal is berekend met behulp van een digitale rekenmachine 

voor i = 0, 1, 2, •••••• , 20. 

De uitkomst is weergegeven in bijlage 5 fig. 5a. 

Opmerking : 

In aIle voorgaande beschouwingen als modulator een modulus twee 

toegepast. Men kan echter ook een AND-poort als modulator gebruiken. 

Er wordt dan bij datasignaal "eenlt een puIs van 4doo sec en bij 

"nul" een "nullt gezonden. 

Op volkomen analoge wijze komt men dan tot de volgende integraal voor 

de weegfaktorenberekening. 

a. 
l. 

~7T 
= 0,022857 J x. 

1r 
'8" 

5 - 6sin 4x - sin 12x 
~--~~~~~~~~~~.cos ix dx 

sin x (4.1.3.) 

Deze uitkomst is eveneens weergegeven in bijlage 5 nl. in fig. 5~. 

Er is evenwel een belangrijk verschil tussen deze modulatie methodes 

nl. Het "doublet-systeem" geeft een bipolair oogpatroon en het "puls

systeemll een unipolair oogpatroon. De oogopening is in het eerste geval 

twee maal zo groot als in het tweede geval. Dit verkleint aan ontvang

zijde, yooral bij aanwezigheid van ruis, de kans op een onjuiste be

slissing omtrent het al of niet aanwezig zijn van een tekenelement. 

Op grond hiervan is gekozen voor een modulus twee als modulator. 

4.2 Foutendiskussie. 

De overdrachtsfunktie NH (w) wordt benaderd met een reeks van Fourier o 

n 
Ho (w) ;;: 2L. bi sin iw'l;' 

i=1 

Het is duidelijk dat NH (w) en H (w) exakt aan elkaar gelijk zullen o 0 

zijn, indien de Fourier-ontwikkeling tot in het oneindige wordt voort-

gezet. Er ontstaat dus een fout, wanneer de reeks eerderafgebroken 

wordt. We berekenen nu de gemiddelde, kwadratische fout volgens de 

formule : 
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AH o = 

1 
- -Gv 2 p 
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dw (4.2.1.) 

Met behulp van de orthogonaliteitsrelaties is dit te herleiden tot 

.:!.w 2 2J~ 2 = - H (w)dw -w 0 
p 0 i=1 

Substitutie van (2.3.5.) en invoering van x = 9~O geeft 

-r
AH o 

~rr 
= 0,00167 J {x. 

11' 
-g 

5 - 6ain 4x -2 sin 12::x;12 dx - 2f:.. O~ 
(sin x) J i=1 1 

(4.2.2.) 

(4.2.3.) 

De weegfaktoren O. zijn bekend uit voorgaande berekeningen. Het is nu 
-2- 1 

mogelijk ~H te berekenen als funktie van n, d.w.z. als funktie van o 
het aantal schuifregisterelementen. 

De uitkomst is weergegeven in bijlage 6. 

Opmerking : 

Op analoge wijze is ook de gemiddelde, kwadratische fout uitgerekend 

voor het IIpuls-systeemfl • 

Zie eveneens bijlage 6. 

Men zou zich nu kunnen afvragen of het mogelijk is om bij vaste n de 

weegfaktoren zodanig te wijzigen, dat de gemiddelde, kwadratische 

fout nog kleiner wordt. De wijziging moet weI symmetrisch geschieden 

d.w.z. er moet blijven gelden 10il = I 2il • Uit de wiskunde is evenwel 

bekend (zie lit. 5 pag. 464-466) dat de Fourier-ontwikkeling reeds 

berust op de minimale, kwadratische afwijking. Er kan dus geen sprake 

zijn van verdere optimalisatie. 
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Hoofdstuk V. Schema van de modulator. 

Het blokschema wordt nu als voIgt : 

mot10st. - Q.' (nu.l hv. bl4Her :2 18 "Hz r r J,~.L.L.L J,J, emitter: 11-digit • .J .filter I .E· d ~19,H"'1z 
to.. 

I r 
vol~er 

. . 
f. 

:'-/ 
in-
vf ... _ JIl 

l!!!:J 
~V 2400 Hz mo"os~ . random 

121 
'P. ,/ 

b",ffer dca:tCl- /' I" .. ---. .. .. 
r mulhv. r 

<.\et1e("Q.~OI 
.. i-

~ 

~b 
I 
I 
I 

121 
.. P.L. L. ... , :3 

to.. :8 -- r '11 00 l-h w' 

" 300 l-I'Z'" 

fig. 5.1 blokschema modulator. 

De gehele modulator is opgebouwd uit Ie's van het fabrikaat Fairchild. 

Deze hebben een !llogische een" van 5V en een I1logische nul" van O,5V. 

De schuiffrequentie voor het digitale filter moet afgeleid worden van 

de~-uitgang van de eerste tweedeler. De sample punten vallen dan 
1 steeds/9200 sec. van een overgang in het datasignaal. Zie onderstaande 

figuur (getrokken pijltjes). 
V{f: 

t 
, 

• t (sec.) 
o .. 

f 
to 1 lito 

f 
,.. iTf A 

f 
,... I/o tJ-I I I I I I I "400 

I I I • I 
, , 

I ! 
, • I I , 
• , , I I 

fig. 5.2 sample punten in datasignaal. 

Ward dit niet gedaan dan zouden er sample punten op overgangen in het 

datasignaal vallen, hetgeen veel fouten geeft (gestippelde pijltjes). 

... , 

~ 
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Essentieel voor een goede werking van de modulator zijn de positieve 

"prikken" voor de klok van het schuifregister en de besturing van de 

random datagenerator. De pilootfrequenties 900 Hz en 2700 Hz verstoren 

het oogpatroon. Het niveau waarop deze piloten de lijn opgaan kan 

ingesteld worden met de beide potentiometers R. 

Het detailschema van de modulator is gegeven aan het eind van dit 

rapport. De bouwschema's voor de delers en het schuifregister zijn 

gehaald uit een handleiding van Fairchild (zie lit. 7.). 
Het schuifregister heeft in totaal 13 trappen en = 6). Dit geeft een 

oogpatroon, dat voor de praktijk voldoende kwaliteit bezit. 

Een tot nog toe onbehandeld element in het schema is de phaselock 

loop. Dit is in principe een smal bandfilter. 

Het uitgangssignaal van de modulus twee bevat o.a. de frequenties 

2100 Hz, 2700 Hz en 3300 Hz. Voor de berekening hiervan zij verwezen 

naar de Appendix. De P.L.L. "lockt" nu op de 2700 Hz. De andere piloot 

word.t dan eenvoudig verkregen m. b. v. een driedeler. Beide delers, ter 

verkrijging van de piloten, zijn voorzien van een "set"-schakelaar. 

In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan worden op enkele aspekten 

van een phaselock loop. 
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Hoofdstuk VI. De phaselock loop (lit. 8). 

Zoals uit onderstaand schema blijkt, bestaat een P.L.L. uit 

a) een fazedetektor 

b) een loop filter 

c) een "voltage-controlled oscillator ll (veo) 

Vi • 
f 4 'Ze- ~ .. loop V,.., 

VCO e, .... d~bktOf ... filter " r 

f 
fig. 6.1blokschema van een phaselock loop .. 

Door toepassing van de Laplace-transformatie kan men nu de volgende 

relaties opstellen : 

V d ( s) = K dele ( s) = K d {ei (s) - e u ( s) } 

V2 (s) = F(s)Vd(s) 

Hierin is : GJ de vrijlopende frequentie van de veo o 

Kd = de phase-detector gain factor" 

Ko = "veo gain constant lt 

F(s) = overdrachtsfunktie van het loopfilter. 

(6.1) 

('6.2) 

Uit deze vergelijkingen zijn de basisvergelijkingen voor de phaseloek 

loop af te leiden : 

e (8) 
H(s) = u( ) = 

~ s s 

Gle (s) s 

KOKd(s)F(s) 

+ KoKdF(s) 

SiCs) =s + KoKdF(s) 
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Het loop filter heeft de volgende gedaante : 

F(s) 

fig. 6.2 schema loopfilter. 

en 1:" :: 
2 

( 6.6) 

We voeren nu een natuurlijke frequentie Wn en een demping faktor ~ in 

nl. : 

en 

De overdrachtsfunktie B(s) wordt dan 

H(s) :: 

sw (2~- KW~ )+c-/ 
nod n 

2 2 
s +2Yw s+w 

'!) n n 

De 3-dB bandbreedte voor de P.L.L. wordt gevonden uit B(jw) 

Berekening geeft : GJ3dB ;'" n[ 2~2 +1+ \,tbt +1)2 +1J ~ 

( 6.8) 

1 
:: 2"" 

Bet z.g. "locken" kan nu op twee manieren geschieden (zie lit. 8 pag. 

e. v.) 

I) Bet lock-in effekt. 

Dit treedt op wanneer het verschil tussen de frequentie van het 

ingangssignaal en de vrijlopende oscillator kleiner is dan de loop

bandbreedte; dus wanneer (..):i - tvo < W 3dB • De tlloop" lockt vrijwel 

onmiddellijk. In de literatuur wordt nu een formule afgeleid Toor 

de !flock-in!! frequentie. Dit is het maximale frequentieverschil 

Wi -wo ' waarbij dit snelle vangproces nog plaatsvindt. 



- 22 -

II) Het pull-in effekt. 

Dit treedt op wanneer W. -Wo > ~dB· l. 
De frequentie van de veo loopt hierbij langzaam in de richting van 

de frequentie van het ingangssignaal. De benodigde tijd voor dit 

vangproces is groter dan die voor het "lock-in" effekt. Het maximale 

verschil w. - W = /).£J, waarbij dit 111ocken" nog optreedt, heet de l. 0 P 
pull-in frequentie. 

In lit. 8 wordt dan afgeleid 

(6.11) 

We zl.Jn nu voornamelijk geinteresseerd in de dimensionering van het 

loopfilter bij een gegeven vanggebied ~Q • 

Door herleiding van de vergelijkingen (~7) en (6.11) vindt men 

't' = 2 
1 

- KoKd 

Deze formules zijn grafisch weergegeven in bijlage 7. Aangezien 12 
altijd ~o is, bedraagt de minimale waarde voor de demping faktor 

LlC:Jp 
2K K • 

o d 

In de literatuur wordt ~ = 0,707 aanbevolen. De tijdkonstantes 1:2 en 

~1 liggen dan vast bij een gegeven a~p' Ko en Kd • Doordat de fazedetek

tor bij e = 0 een gelijkspanning geeft en de veo een gelijkspanning e 
V nodig heeft voor de frequentie ~ , ligt de grootte van de weerstand 

o 0 

R1 ongeveer vast. Volgens (6.12) kan dan ook R2 en e berekend worden. 

Als fazedetektor wordt een modulus twee toegepast. Dit is aIleen moge-

lijk wanneer V. een signaal is met de l. 
0,5V). Uit bijlage 8 voIgt dan dat Kd 

logische Fairchild niveaus (5V en 
4 5 Volt = ~ ----d • Doordat de fazedetekra • 

tor belast wordt met 

~1 r!d' 

het loopfilter, zal Kd nog iets dalen nl. tot 
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Als VCO wordt een schakeling toegepast volgens een schema van Fairchild 

(zie lit. 7 page 39). 

De VCO moet een vrij lage frequentie hebben, hetgeen een grote conden

sator tussen punt 10 en 11 betekent (~60 kpF). De achterflank van het 

uitgangssignaal op punt 6 heeft daardoor een vrij flauw verloop. De 

tweede monostabiele multivibrator kan daar niet mee "getriggerd" worden. 

,...---------.,-------.------D + Ii V 

fig. 6.3 schema VCO. Yf/. 

Op grond hiervan wordt het triggersignaal voor de tweede 951 afgeleid 

van de 1-uitgang. 

De regelkarakteristiek heeft het volgende verloop. 

(.;1.\ (~(~~j 

f 

V' o 

'Rt 

~V~ (\I) 

Vo 

fig. 6.4 regelkarakteristiek van VOo. 

t 

<-Rt Rt 

Ko = tan "if 

De helling en dus Ko is te beinvloeden door variatie van Rt. 

Voor de p.L.L. in de modulator hebben de diverse grootheden de volgende 

waardes 

v 
= 1,02 rad K o 

rad 
= 39.000 V 

s 

A~ : gemeten 150 Hz; theoretisch 267 Hz. 

loopfilter : R1 = 5k6.1l. ; R2 = 10..a. C = 64/F 

VCO: 01 = 56 KpF; R6 = 2k.1l, Ra = 10 k.i2, Rt = 1 k 
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Hoofdstuk VII. De demodulator. 

7.1 blokschema demodulator. 

Bij transmissie via een draaggolfsysteem kan er een frequentieverschui

ving Af optreden. Volgens de C.C.I.T.T. mag Af maximaal 2Hz bedragen. 

Aan de ontvangzijde moet nu demodulatie plaatsvinden met een frequentie 

2400 + I:l f. Werd hiervoor 2400 Hz gebruikt, dan zou er een "oog" ont

staan dat met een frequentie Af open en dicht ging. Deze demodulatie

frequentie moet afgeleid worden van de beide pilot en 900 + Jl f en 

2700 + D. f Hz (zie onderstaande figuur). 

Als demodulator is een ringmodulator, zonder transformatoren, toegepast. 

C;,' (f) 
r i(ljYYlodLl.\a h (" S;ffJ L.d.{ I repea. te 

o. S. 
to. 

r r 

'I' (j Uf) 't KloK ~ 

P.L.L . " 

2i/Oo-rLlt H2 'P.L.L . 

l' '24 00 Hz 
P. L.L. T 

1'1oo+Ot /2. / ~ 
I' 

H .. I'Ll ~ :2 
I 

11\ 

1 P. L. L . '----i 

I L. I 'P.L.L . 

900t Af Hz r---; 
,0'00 H-z --'r--1 :3 

fig. 7.1 Schema demodulator. 
, 

In bijlage 9 fig. 9a is het uitgangsspektrum G
3

(f) van de ringmodulator 

weergegeven. Men kan nu gemakkelijk met de methode van Gibby en Smith 

verifieren, dat een laagdoorlaatfilter noodzakelijk is om aan het eerste 

kriterium van Nyquist te kunnen voldoen (zie fig. 9b uit bijlage 9) 

m.a.w. een open oogpatroon te verkrijgen. 
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Uit deze figuur blijkt dat het laagdoorlaatfilter aIle frequenties 

boven 1500 Hz moet afsnijden. Na dit filter komt een z.g. "repeater", 

die het oorspronkelijke datasignaal weer afgeeft. Deze pulshersteller 

wordt gestuurd met een 2400 Hz-blok. 

7.2 De phaselock loop in de demodulator. 

De pilootfrequenties 2700 + ~f Hz resp. 900 + ~f Hz, die van de M89 

lijn binnenkomen, hebben niet meer de logische Fairchild niveaus. 

Dientengevolge is hier de toepassing van een modulus twee, als faze

detektor voor de beide "ontvang" phaselock loops, onmogelijk. Er is 

nu een veldeffekttransistor (FET) als detektor gebruikt (Zie onderstaand 

schema) 

v· I Vel 

fig. 7.2 FET als fazedetektor. 

Stel het ingangssignaal is Vi=V sin ei(t)=v sinfwt + SeCt)] 

de schakelfunctie op de "gate" is : 

V =Vlcos e (t)%VICOS wt+ VI cos 3 wt 
u u 3 

De derde en hogere harmonischen worden verwaarloosd. 

Het uitgangssignaal is dan 
I ,. 

V d = V sin e i ( t) 

voor rr < (;J (t) ( 3ft 
2 u 2 

De gelijkspanning van de detektor wordt nu 

V 
Vd = 21T 

(7.2.1.) 

+ •••• 

(7.2.2.) 

(7.2.4.) 
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... 
Berekening geeft : :: V sin a (t) 

1T e 

De uitgangsspanning Vd van de fazedetektor is dus evenredig met de sinus 

van het fazeverschil tussen ingangssignaal en uitgangssignaal. De 

rest van de P.L.L. is weer gebouwd vOlgens het in hoofdstuk VI ver

melde principe. Met de potentiometer kan men de centrale frequentie 

w van de VCO in de buurt van de frequentie van het ingangssignaal 
o 

brengen. 

Voor de beide ttontvangll phaselock loops is een emitter-volger geplaatst 

om terugwerking te voorkomen. AIle overige P.L.L.'s, die zich steeds 

bevinden aan de uitgang van een half adder, hebben weer weI een modulus 

twee als fazedetektor (zie hoofdstuk VI). 

7.3 De pulshersteller (eng. repeater). 

Het principe schema van de repeater is als voIgt 

Schrn;H· J 
v~" 

I.A·f· triS1~'" -Flip-flop 
I< 

'O.s. \Mt 

llfD6 Hz 
rE'~."'4rf /nOl:\Ost. 
mOllort. ... 

rnu.I~'vi". , 
mu.Hillib. 

, 

" 

fig. 7.3 schema repeater. 

Het uitgangssignaal van het l.d.filter wordt toegevoerd aan een 

Schmitt-trigger. De t.o.v. elkaar geInverteerde signalen, die deze 

Schmitt-trigger afgeeft, vormen de ingangssignalen van een J-K flip-flop. 

De klokfrequentie voor deze flip-flop wordt verkregen via een regelbare 

en een niet-regelbare monostabiele multi vibrator. 

Op daze manier is het mogelijk om hat sample moment in het Itoog" langs 

de tijdas te verplaatsen. 

Opmerkingen 

De ringmodulator is door een stagiair nl. de heer Koning gebouwd. V~~r 

de schakeling zij verwezen naar stageverslag (lit. 9). Het detailschema 

van de demodulator is weergegeven aan het eind van dit verslag. 
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VIII. Nabeschouwing. 

Er is een 2400 Baud datatransmissiemodem gerealiseerd, die berust op 

het principe van de faze-omkeermodulatie met restzijbandtransmissie. 

Deze modem heeft de volgende kenmerkende eigenschappen : 

a) het modulatieprincipe is geheel digitaal. De modulator bestaat in 

wezen uit slechts een geintegreerd circuit nl. een modulus twee. 

b) het filterprincipe is eveneens digitaal. Een van de voordelen van 

een digitaal filter is, dat bij een symmetrische weerstandsmatrix, 

het fazeverloop lineair is. Het is bovendien mogelijk elke over

drachtsfunktie te realiseren,zo nauwkeurig als men wenst. Hiervoor 

heeft men slechts een schuifregister en een weerstandsmatrix nodig, 

die met behulp van de Fourier~analyse te berekenen valt. 

e) De modem geeft een IIbipolairll oogpatroon, hetgeen gunstig is Lv.m. 

ruis. 

d) Door de toepassing van IC's is een modem verkregen, die kompakt en 

in hoge mate betrouwbaar is. 

In de beschikbare tijd was het niet mogelijk om de "repeater" te bouwen 

volgens het in 7.3 geschetste principe. Daardoor was de komplete modem 

niet te testen. De vooruitzichten zijn evenwel gunstig, aangezien er na 

het laagdoorlaatfilter, aan demodulatorzijde, een "Oo~' ontstaat van een 

bijzonder goede kwaliteit. 

G.C. Groenendaal 

juni 1968. 
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Appendix. Berekening uitgangsspektrum modulus twee. 

o+---------------~ 

~ o 1 
To ::: 300 sec. 

z 
o 

--"> t (s~c.) 
~---+--~~--+---~--~----~--~--~-

fig. A. uitgangssignaal modulus twee. z ::: xy + xy. 

We ontwikkelen het signaal z in een reeks van Fourier volgens de 

bekende formules : 

c;,) C%) 

e(t) ::: a + 2L a cos n t + 2= b sin n 
0 n 0 n 

n=1 n:::1 

T 
1 0 

a = f f(t)dt 
0 T 

0 

0 

T 
0 

1 J f( t) cos nw t dt a = n T 0 
0 

0 

T 
0 

b 1 f f( t)sin n W t dt = n T 0 
0 

0 

c...J T ::: 21Y 
o 0 

Aangezien z een even funktie is geldt b = O. 
n -

2 
1b To 

a = 8 f dt ::: 1/2 o T 
o 

1 T 
1b 0 

t 
0 

(A.1.1) 

(A.1.2) 

(A.1.3) 

(A.1.4) 

(A.1.5) 

(A.1.6) 
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.2 l' 4 6 8 
1"b 0 1"b To 1"b To 

+;:os dt] a ::: 
T
2Jf cos n(.J t dt + r cos nw t dt + [cos nwt dt nwt 

n 0 0 0 0 

1 3 5 
To 

7 l' 1"b To 1"b To 1"b 1b 0 

Uitwerking geeft : 

1 r.. 1Tn . 1Tn . nlT . 3nlT . 3nrr . 5nTT . 7nrr] 
an:: ntT t s~n q:- - s~n lr + s~n '"'2 - s~n -g-+ s~n T - s~n --g- - s~n --g-

Door toepassing van de formule 

2sinol cosp ::: sine d-+f) + sin(o<.-f) 

gaat (A.I.8) over in 

(A.I.8) 

(A.I.9) 

8 nJl" n'IT nlT 7nlf 
a n= - nrr cos q:- cos lr sin 1b cos ~ (A.I.10) 

Men kan nu gemakkelijk nagaan dat an = 0 voor n = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16 enz. 

Dit betekent dat het signaal z opgebouwd is uit de volgende frequenties 

300 Hz 

900 Hz 

1500 Hz 

2100 Hz 

2700 Hz 

3300 Hz 

3900 Hz 

4500 Hz 

etc. 

Men kan ook tot dit resultaat komen door het frequentiespektrum van x 

en y te berekenen en dit met elkaar te vermenigvuldigen. Er ontstaan 

dan bovengenoemde som- en verschilfrequenties. 









IE 

:De h~r 6, (l tih~$c tr'~~4ten t:: ie I'S f2 P 1+, 

f pl :: 9 "0(:) fJ7z 
~Pa;. z; Ai. ~60 f-:J"Z. 
tr>s .::r '2. 4 t);€;> f-J, 

:trH,loed \/,Wiin al e $'C h w;ftre.~lJ~n ii' e 1If!:i~.r h et ehj! t <ttl e t / it f:r G f 
htt- ui~ttn~\s~p~Ld:ru.rn van dl't til&er: 

·1)11 











/ 

-C,ao.Jr) (} .. ~Af 

/r(j~fJJ 

f i~. ~!~. 'De m(!ih~·dq V~ ~ ihhy en S'm iih io~repa.~t (;) p J>rd: 
<.U;t~a."~~p~f.<tru."",, V~f'\ de (jnjfl'l~~latOf'. 
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