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SAMENVATTING 

Eind 1985 zal de eerste Westeuropese omroepsatelliet, de West

duitse T.V.- sat- 1, gelanceerd worden. 

Naast T.V. -omroep zal er tevens radio-omroep met behulp van digi

tale transmissietechnieken via deze satelliet plaatsvinden. 

De industrie voor consumenten-electronica moet nu de ontvangers voor 

dit doel aanbieden. 

Als afstudeeropdracht bij het Actvaneed Projects Lab. van de Hoofd -

Industrie - Groep Audio van de Nederlandse Philips Bedrijven is 

onderzoek gedaan naar de principiële achtergronden van een dergelijk 

digitaal radio-omroepsysteem. 

In het bijzonder is de QPSK-demodulator onderzocht; tevens is een 

differentiëel-coherente demodulator (met vertragingslijn) voor een 

bitsnelheid van 20,48 Mbit/s en een middenfrekwentie van 118 MHz 

ontworpen en gerealiseerd. 

Ter vergelijking is een professionele coherente demodulator (met 

Costas - lus draaggolfterugwinning) gemodificeerd voor gebruik bij 

de voornoemde bitsnelheid en middenfrekwentie. 

De coherente demodulator blijkt, geheel volgens verwachting, betere 

resultaten op te leveren dan de differentiëel-coherente demodulator. 

Dit gaat evenwel ten koste van een in principe hogere complexiteit 

van de circuits en een groter aantal afregelingen. 

De afwijking ten opzichte van het theoretische gedrag van de gerea

liseerde differentiëel-coherente demodulator blijkt kleiner te zijn 

dan de in de systeemberekeningen ingecalculeerde waarde van 2 dB. 

Dit geldt tevens voor de coherente demodulator. 

Verder is de in het systeem toegepaste bitfoutendetektie -en correc

tiemethode onderzocht en is de decodeertabel hiervoor berekend. 
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Bij ontvangst via een gemeenschappelijke of centrale antenne-inrich

ting en in de gevallen van individuele ontvangst met een ontvang

installatie voor T.V. -omroep, zal men wegens de hierbij ontstane 

hoge systeemreserve de goedkope differentiëel-coherente demodulator 

kunnen gebruiken. 

De ontvanger zal verder gebruik moeten maken van een geprefabriceerde 

vertragingslijn (en middenfrekwentfilter) in "Surface Acoustic Wave" 

techniek, omdat anders het kostenvoordeel van een differentiëel

coherente demodulator door ingewikkelde afregelprocedures teniet 

wordt gedaan. 
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INLEIDING 

De tegenwoordig realiseerbare complexiteit van geintegreerde 

schakelingen maakt het mogelijk om moderne digitale technieken, 

die in professionele toepassingen hun waarde reeds bewezen hebben, 

op een commercieel aantrekkelijke wijze toe te passen in consumenten

artikelen. 

Een goed voorbeeld hiervan is de Compact Disc-apparatuur, die tot 

nu toe ongekende specificaties biedt ten aanzien van onder andere 

vervorming, dynamisch bereik en bedieningsgemak . 

Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn de digitale cassette

recorder en onvermijdelijk: digitale (satelliet-) omroep. 

Dit, om de omroep in staat te stellen te kunnen concurreren met 

de eerder genoemde nieuwe opslagmedia bij de consument thuis. 

Een aanzet hiertoe werd gegeven door een Westduits samenwerkings

verband, gecoÖrdineerd door het DFVLR (Deutsche Forschungs- und 

Versuchsanstalt fur Luft- und Raumfahrt) van het BMFT (Bundes

ministerium fur Forschung und Technologie) en verder bestaande uit 

omroepinstanties , de duitse PTT, de firma AEG-Telefunken en de 

Universiteit van Hannover. 

Eind 1982 werd een eerste versie van het systeem officieel 

gepresenteerd bij het DFVLR in Keulen, waarbij een succesvolle 

demonstratie via de OTS-2 (Orbital Test-Satellite) werd gegeven. 

Het plan is, dat het audiosysteem gebruik gaat maken van de in 

1985(?) te lanceren duitse omroepsatelliet TV-Sat-1 en dat onder 

andere Telefunken de ontvangers gaat produceren. 

Philips heeft tot nu toe weinig actie ondernomen omdat volstrekt 

onduidelijk was of het systeem behalve een technisch succes ook een 

commercieel succes kon worden. Bovendien was het niet zeker of het 

systeem in de praktijk toegepast zou worden,onder andere wegens 
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compatibiliteitsproblemen met digitale geluidsapparatuur bij de 

consument thuis, zoals de Compact Disc, de digitale cassetterecorder 

en digitale geluidS-bewerkingsapparatuur. 

Om toch met deze ontwikkeling op de hoogte te blijven, en hierop 

eventueel invloed te kunnen uitoefenen, werd een afstudeerplaats bij de 

afdeling Audio (APL) van de Nederlandse Philips-Bedrijven (NPB) ge

creërd. 

De opdracht was onderzoek te doen naar de achtergronden en de 

technische realisatie van een ontvanger voor dit systeem, waarbij 

tevens de prijs-prestatieverhouding van belang werd geacht. 
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HET DIGITALE TRANSHISSIESYSTEEM 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het digitale satelliet

radio-omroepsysteem, waarin onder andere de broncodering, de raster

structuur, de (de-)modulatiemethode en linkberekeningen ter sprake 

zullen komen. 

Tenslotte volgt een evaluatie van het systeem zoals het zeer waar

schijnlijk door de Duitse overheid toegepast zal worden. 

2.1 Globale beschrijving van de signaaloverdracht. 

Het concept van het omroepsysteem is als volgt (fig 2.1): 

De in de diverse studio's (A,B,C ..• ) geproduceerde programma's 

worden via het digitale transmissie net van de (duitse) PTT 

naar het opstraalgrondstation in Usingen (BRD) getransporteerd. 

Het systeem zal gebruik maken van één van de satellietkanalen 

die aan West-Duitsland zijn toegewezen voor T.V. omroep. 

Grond- 1----' 
statton 

Zenderzijde 

fig. 2.1: Het systeemconcept. 

Ca. 
1 GHz. 

--... :=:. 
• I 
I ot ubelciiWibutie 
I 
I 

J

installetie 
met 1 ontvllnget 

L-- v......_I-_L-__ .._ __ __. ___ _ 
punt 

--~118MHz. 

Ontvangerzijde 
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Het verzorgings gebied van de satelliet (vermogensflux op 

aarde -103dBW/m 2
) volgt zo goed mogelijk de contourer van de 

Duitse Bonds Republiek, inclusief West-Berlijn. 

De verwachting is dat het signaal in Nederland niet veel zwakker zal 

zijn (fig. 2.2). 

fig.2.2 Officieel vastgelegde ver

zorgings gebieden van om

roep satellieten voor midden

Europa. (lit 26) 

Ontvangst kan op twee manieren plaatsvinden: 

1) Individuele ontvangst Cantennedoorsnede ~30 cm). 

2) Gemeenschappelijke ontvangst (CAI-systeem). 

De bedoeling is echter, dat in beide gevallen van dezelfde ontvanger 

(indoor unit, fig 2.1) gebruik gemaakt wordt, eventueel voorzien van 

een eigen frequentiE-omzetter (1 GHz/118 MHz). 

Distributie en demodulatie geschiedt op een frekwentie van 118 MHz. 
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2.2 Broncodering. 

Teneinde een digitale representatie te verkrijgen wordt het geluids

signaal in een PCH-signaal OJllgezet (fig 2.3). 

X(l) Sampler x ,en -'"sq(l) Encodl!r PCM LPF Quantizer 
w / 1 ~ 2W (~levels 

11 pulses r--
ll amplitudes 

fig.2.3: PCM-generatie (lit 7) 

Het signaal wordt ten eerste met een laagdoorlaat filter (LPF) 

gefilterd, waardoor alle geluidscomponenten buiten de bandbreedte 

\v verwijderd worden, ten einde "aliasing" ( li t 1, blz 305) te ver

mijden. 

Vervolgens worden monsters (Eng: samples) genomen van het signaal, 

met een bemonsterings frequentie fs. 

Deze monsters worden gekwantiseerd op Q verschillende niveau's. 

Elk niveau kan nu gerepresenteerd worden door een binair codewoord, 

met een lengte van n bits. 

Er moet nu gelden: 

f ~ 2.W 
s (2.1) 

(2.2) 

Bij dit kwantiseren wordt een kwantisatiefout E gemaakt, hetgeen 
q 

na decoderen tot uiting komt als (kwantisatie-) ruis. 

Wanneer aangenomen wordt dat de kwantisatiefout uniform verdeeld is 

over het interval [-1/Q, 1/Q J , dan volgt voor de maximaal haalbare 

signaal-ruis verhouding (S/N)d: 

(2.3) 

In decibel uitgedrukt: 
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(S/N)é log(3/2)+2.n.log2= 6.n+1,8 dB (2.4) 

De minimale bit-frekwentie (Eng: bitrate) voor één geluidskanaai 

\\·ordt zodoende: 

In veel studio's gebruikte waarden zUn: f = 48kHz en n= 16. 
s 

Voor dit systeem geldt echter:f = 32 kHz en n= 14 (vergelUk s 

(2.5) 

CCIR Rep. 953), met als gevolg een lagere bitfrekwentie per geluids-

kanaal. Dit gaat echter ten koste van respectievelUk: de audioband

breedte (15kHz in plaats van 20kHz) en de maximale signaal-ruis

verhouding. Dit laatste scheelt 12 dB volgens formule 2.4. 

Uit onderzoekingen van het Institut fur Rundfunk Technik (IRT, lit 2) 

zou blijken dat deze bandbreedte-reduktie niet als een reduktie van 

de geluidskwaliteit wordt ervaren (vgl. FM-stereo omroep). 

Dat een 14 bits representatie onder omstandigheden (met name het om

gevingsgeluid indeluisterruimte , dat de ondergrens van 30 dB(A) be

paalt, en burengerucht, dat de bovengrens van 80 dB(A) bepaalt van 

het toelaatbare geluidsniveau) gelUkwaardig is aan een 16-bits repre

sentatie wordt als volgt aannemelUk gemaakt (lit 3). 

Het bruikbare dynamisch bereik Deff volgt uit het maximale dynamisch 

bereik D (S/N)d, na vermindering met: ma x 

oversturings reserve (head room HR) 10dB (n=16) 

minimaal niveau (foot room FR) 20dB (n=16) 

meet correctie (C.C.I.R.Rec.468-3) 12dB 

verliezen in de AD/DA conversie 2dB 

Dit blijkt met verkleining van de marges (fig 2.4) inderdaad een 

effectief dynamisch bereik van 50dB op te leveren voor een 16 bits 

evenals voor een 14 bits representatie. 
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De resulterende reduktie van de bitfrekwentie R1 (448 kbit/s in plaats 

van 768 kbit/s) maakt een efficient gebruik van het primaire multi

plexniveau (960 kbit/s netto, CCITT Rec. G 732) van het digitale 

transmissienet van de PTT mogelijk. 

De raster-structuur op dit niveau is dan als volgt (fig 2.5) 

a) 

b) 

11 3 ~ 

I I I I I I I I I 
MSB LSB 

.,15 1 15 1 132 kHz 

L/M1 R/M2 

FAW ZI 

256 bit -----~ 

fig. 2.5: a. Het 14-bit PCM-codewoord 

b. Volgorde van de codewoorden (Links en Rechts, 

of Monokanaal 1 en Monokanaal 2 

c. Rasterstructuur op het laagste multiplexniveau 

Omdat de bitfoutenkans (Eng: bit-error-rate (BER)) op deze 

PTT-verbindingen zeer laag is, is het voldoende om de ontvanger 

(het grondstation in Usingen) een "parity check" uit te laten 

voeren en een fout overgekomen woord af te leiden uit zijn correcte 

buren (fig 2.6): dat wil zeggen interpolatie uit twee monsters, het 

geen over het algemeen een kleinere fout E veroorzaakt dan extrapo

latie uit één monster (lit 5). 

Bij de transmissie over het satelliet-kanaal wordt van een fouten

deteeterende en -corrigerende code gebruik gemaakt. 

("Forward Error Correction (FEC) met een blok-code; zie Appendix A), 
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Bij een perfekte code is de Hammingafstand tussen elk willekeurig 

tweetal van codewoorden een constante d, of een geheel veelvoud 

van deze constante. Voor de (63,44)-BCH-code is dit echter niet 

het geval. 

Voor de minimum afstand d van een e-fouten corrigerende code geldt 

(lit 21) 

d > 2e + 1 (2.6) 

In dit geval zou moeten gelden: d > 7, terwijl blijkt dat d = 8 of 

d = 9 (lit 3). 

De code heeft dus voor een zelfde waarde van e een grotere 

redundantie dan een perfecte code zou hebben; dit biedt echter 

voordelen in het geval van "burst errors". 

De kans dat toevallig een correct of corrigeerbaar codewoord 

wordt nagebootst is nu kleiner. 

De decodeerstrategie is als volgt: 

- correctie van 1 of 2 fouten per 63-bits codewoord. 

- interpolatie bij 3 of meer gedetecteerde bit-fouten per 

codewoord 

Interpolatie blijkt onhoorbaar te zijn, zolang dit niet vaker gebeurt 

dan 2,6 maal per seconde (lit 5). 

De winst in de woord-foutenkans (P vergeleken met P zie appendix A) weu wee 
is weergegeven in grafiek 2.1. 

In deze grafiek zijn uitgezet de bit- en de woordfoutenkansen als funk

tie van Eb/N
0 

in de volgende twee gevallen: 

-ongecodeerd: 

-gecodeerd 

qu= Q{/2(Eb/~~)} 
p weu = 1-(1-q) 

q =Q{/2.(44/63).(Eb/N')} 
c 0 

(2.7) 

(44-bits datawoord) (2.8) 

(2.9) 

(63-bits codewoord)(2.10) 
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grafiek 2.1: Bit- en woordfoutenkans in gecodeerd en 

ongecodeerd geval als funktie van (Eb/N
0
)

in het ongecodeerde geval (formule 2.7 tot 

en met 2.10). 
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Hierbij is aangenomen dat: 

1) het zendvermogen constant blijft en de bitfre

kwentie toeneemt met een faktor n/k = 63/44 

2) perfecte, synchrone (Q)PSK demodulatie 

wordt gebruikt. 

Als op ieder fout woord interpolatie volgt, dan geldt voor de interpo

latiefrekwentie f.: 

dus: 

l. 

f.=P .32.10 3 ~2,6/s, 
1 wee 

-5 p ::;;8, 1.10 
wee 

Uit tabel 2.1 en de met behulp van deze tabel getekende grafiek 2.1 

blijkt dat de EER-kromme van de gecodeerde bitstroom 1,6 dB slechter 

is dan in het ongecodeerde geval. 
' De woordfoutenkans is in het gecodeerde geval echter altijd beter; 

-5 -3 P ::;;8,1.10 wordt bereikt bij een BER(q )~10 . wee c 

(Eb/No\ 
p p 

{dB} 
qu we u qc wee 

5 6,0.10 -3 2,3.10 -1 1,8.10 -2 1,0.10 -1 

6 2,4.10 -3 1 ,0.10 -1 9,0.10 -3 1,9.10 -2 

7 7.5.10 -4 3,2.10 -2 4,0.10 -3 2,0.10 -3 

8 1 '8 .10 
-4 7,9.10 -3 1,5.10 -3 1,3.10 -4 

9 3,4.10 -5 1,5.10 -3 4, 1.10 -4 2,5.10 -6 

10 4,0.10-6 1,8.10 -4 1,0.10 -4 4,0.10 -8 

11 2,4.10 -7 
1' 1.10 

-5 1,5.10 -5 1,3.10-lO 

12 1,0.10 -8 4,4.10 -7 1,3.10 -6 2,1.10-13 

tabel 2.1: Diverse foutenkansen als functie van 

(Eb/N
0

) volgens formule 2.7 t/m 2.10. 

(2.11) 
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Sommige foute woorden worden echter niet als zodanig herkend: 

woorden met meer dan 5 bitfouten, die toevallig binnen de 

Hammingafstand " . '" 3 vallen van een codewoord worden gecorr1geera 

tot het betreffende codewoord. 

Een dergelijke fout geeft aanleiding tot een "klik"-storing. 

Zelfs bij een BER (q ) ~ 10-3 komt dit echter minder dan 
c 

ééns per 5 dagen voor. (lit 3). 

Vier 63-bits codewoorden voor acht stereokanalen plus 

de resterende LSB's, rastersynchronisatiewoord (Barkercode (lit. 7)) 

en enkele toegevoegde bits (S- en ZI-bits) worden tot één raster 

samengevoegd. (fig.2.7.) 

Tussen de bits van kanaal LI, RI, LII, RII worden de bits van 

Lil, RIII, LIV gevoegd om dubbele bitfouten, veroorzaakt door 

differentiële (de-) codering (zie paragraaf 2.3.1. en 3.2.2) te 

vermijden. ("Bit-interleaving"). 

Per raster wordt één S-bit gedefinieerd; 64 maal 8 = 512 S-bits 

worden gegroepeerd tot een SAU-raster (fig2.8), waaruit men kan aflezen 

welk soort programma er op dat moment over een bepaald kanaal verzonden 

wordt (fig 2.8). 

Synchronisatie vindt hier plaats met een 16-bits Williard-codewoord 

(Sync 1) en gemodificeerde synchronisatiewoorden (Sync 2). 

Per stereokanaal wordt een ZI- bit verzonden. 

Deze bits worden eveneens tot een raster gegroepeerd (fig 2.9), 

dat gesynchroniseerd is met het raster van de S-bits. 
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fig.2.8: Het S-bit raster (lit. 8). 
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42blt 22blt 

f-t, -
64blt l:l2ms 

fig 2.9: ZI -bit rasterstructuur (lit. 8). 

In dit ZI-raster zou men een "schaalfactor" voor elk kanaal kunnen 

verzenden (lit 8) . 

Deze duidt van het grootste monster in een blok van 64 monsters 

aan hoeveel (i) bits na het MSB van dit monster gelijk zijn aan 

het MSB. 

Nu hoeft men van de codewoorden alleen het MSB te verzenden plus 

(14-1-i) resterende bits. 
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Dit heeft als voordeel voor kleine monsters, dat met een 16-bit 

nauwkeurigheid gewerkt kan worden. (fig 2.10), en 

Skf. 

0 0 0 
0 0 1 

0 1 0 
0 1 

1 0 
1 0 1 
1 1 0 

1 1 1 

1 1 
1 1 
1 0 1 
1 0 0 
0 1 
0 1 
0 0 1 
0 0 0 

0 x x 
0 0 x 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 x 
1 x x 

Y1 Y2 Y3 Y4 YS Y6 Y7 Y8 Y9 Y'KlY11 Y12Y13Y14 mn& Z1 22 Z3 Z4 Z S 

1 Y2 11. 
IY1 n Y1 
Y1 Y4 

~1 YS Z1 
Y1 Y6 Z1 Z2 
~1 16 Zl 1--B 

1 YB Z11-I-H 
I 1 9 Z1-1-f- zs 
I 1 9 Z1-f- '- zs 

, 8 Z1 !- -24 
Y1 7 Zl-B 
Y1 6 ]1 22 
1 [\'S Z1 

1 Y4 
1Yl 
1 

a) Codiervorschrlft b) Übertragungsformat 

D relevanter Tonsignalcodewort -Berelch der 16-blt- Quellslgnalwörter 

[!L] nicht übertragbare Bits der 16-bit-Ouellsignalwörter 

fig.2.10: Betekenis van de schaalfaktor Skf (lit. 8). 

dat meer bits van het P.C.M-codewoord in het B.C.H-codewoord op

genomen kunnen worden. 

Wanneer bijvoorbeeld het grootste P.C.M-codewoord in een blok 

van 64 monsters begint met 5 nullen, dan wordt slechts één nul uit

gezonden (het MSB) plus 11 resterende bits van het 16-bits PCM

codewoord. 

De verzonden schaalfactor krijgt de waarde (1,0,0), wat aangeeft 

dat de ontvanger nog 4 nullen achter het MSB moet tussen voegen. 

De schaalfactor moet natuurlijk zeer goed beschermd worden en wordt 

daartoe gecodeerd met een (14,6)-BCH- code en driemaal achtereen 

uitgezonden. (fig 2.9). 

Deze mogelijkheid werd tot nu toe echter nog niet benut (lit 8). 

Tenslotte wordt de gehele bitstroom, behalve de ll-bit Barker-
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synchronisatiewoorden en de S-bits "gescrambled"; dat wil zeggen: 

bij de bits worden modulo-2 de bits opgeteld van een pseudo-random 

binaire bitreeks (PRBS) die met de dataklokfrekwentie gegenereerd 

wordt. 

Hierdoor wordt vermeden dat er in het geval van stationaire of pe

riodieke bitpatronen sterke pieken in het vermogensspectrum voorko

men ("energy dispersal") en dat de klokterugwinning in de ontvanger 

bemoeilijkt wordt. 

Het spectrum van een PRBS ter lengte L en met een klokfrekwentie 

f is (lit. 9): c 

00 

W (f)=((L+1)/L 2 ).sinc(f/f ).L 6(2nf-2nn.f /L)+(1/L 2 ).6(2n.f) pr c c 
n=-oo 
n~o 

Fasemodulatie (PSK,PRK) van een draaggolf met een PRBS levert een 

in frekwentie verschoven versie van W (f) op, waarbij de hoogste pr 
in het spectrum voorkomende pieken een factor L (1=308 in dit ge-

val) gereduceerd zijn ten opzichte van de ongemoduleerde draaggolf. 

Dit levert een "energy dispersal factor" D op van: 

De af-stand tussen de componenten in het spectrum bedraagt 

d=f /L=33kHz. c 

(2.12) 

(2.13) 

Omdat men het stoorniveau dient te meten in een 4 kHz breed referen-

tiebandje (overeenkomend met een FDM-telefoonkanaal (CCIR Rep 384-4)) 

heeft het geen zin om de afstand d kleiner te maken dan 4 kHz. 

Dit betekent dat L niet groter hoeft te zijn dan 2560 bit (lit. 6). 

Door de verzonden data wordt de herhalingslengte L vergroot, het

geen een maximale D oplevert van: 

D =10. wlog2560~34 dB. ma x 

De PRBS èn zijn startpunt en startmoment moeten natuurlijk bij de ont

vanger bekend zijn; scrambling voegt in dit geval geen informatie 

aan de bitstroom toe en kost dus ook geen kanaalcapaciteit. 

(2.14) 
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Tabel 2.2 geeft een overzicht van het aantal bits per raster en de 

bitfrekwentie van de diverse informatiesoorten. Bij gebruik van 

QPSK-modulatie worden twee datastromen parallel uitgezonden (zie 

ook paragraaf 2.3.1), zodat de totale bitfrekwentie twee maal zo 

hoog komt te liggen (20,48 Mb/s). 

INFORMATIE-SOORT bits/raster 
bit-frequentie 

(kbit/s) 

1 monokanaal 14 448 

8 stereokanalen 

-ongecodeerd 16.14 7,168.10 3 

-gecodeerd 4(63+12) 9,6.10 3 

Barker-synchronisatiewoord 11 352 

.§::lli 1 32 

-programma-identificatie - 0,5/kanaal 

-D-bits (onbenut) - 0,5/kanaal 

-synchronisatiewoorden - 8 

ZI-bits 8 256 

ZI-bits per stereokanaal 1 32 

-schaalfactor - 22 

-PI-bits (onbenut) - 11 

Totaal 320 10,24.10 3 

tabel 2.2: De bitfrekwenties en bits per raster van 

de diverse informatiesoorten. 
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2.3 (De-)modulatie methoden. 

Om tot een keuze van de demodulatiemethode te komen worden 

drie criteria van belang geacht: 

1. Vermogensefficientie 

2. Bandbreedte~efficientie 

3. Complexiteit van de demodulator 

De vermogensefficientie komt tot uiting in het verband tussen de 

bitfoutenkans en de (Eb/N
0

)-verhouding 

De bandbreedte-efficientie, uitgedrukt in (bit/s)/Hz, bepaalt de band

breedte die een systeem benodigt bij een bepaalde bitfrekwentie. 

De "Hartley-Shannon bound" geeft voor foutloze transmissie een bo

vengrens aan voor de kanaalcapaciteit R bij een bepaalde bandbreedte 

Ws en (Eb/N
0

)-verhouding: 

R ~ W . 2 log(1+(Eb/N )/(R/W ))=123 Mbit/s 
s 0 s 

(2.15 

met: W =27 MHz (bandbreedte van het WARC-satellietkanaal) 
s 

(Eb/N ).(R/W )=(C/N)=13,5 dB (WARC-satellietkanaal) 
0 s 

Bij de huidige stand der techniek wordt deze grens echter bij lange 

na niet gehaald. 

De voor dit systeem beschikbare bandbreedte bedraagt 14 MHz omdat 

de DBP slechts de frekwentie band van 118 ±7 ~Iz heeft gereserveerd 

voor distributie over kabelnetten. 

De bitfrekwentie zal 20,48 Mb/s bedragen. 

Modulatiemethoden die in aanmerking komen zijn: 

1. (H- )PSK 

2. S-QPSK en MSK 

3. (Q- )PRS 
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ASK en FSK worden buiten beschouwing gelaten omdat respectievelUk de 

vermogensefficientie en de bandbreedte-efficientie lager zijn dan 

van de PSK-soorten. 

Een uitzondering hierop is de tussenvorm MSK (=CPFSK), die als 

PSK met sinusvormige datapulsen of als FSK met een frekwentiedeviatie 

van 1/(2Tb) Hz kan worden opgevat. 

2 • 3 • 1. {~:2~~~ . 

In het tijdsdomein kan binaire PSK als volgt voorgesteld worden: 

x (t)=A .cos(w .t+~A.xb(t)+8 ) c c c w 0 

met: 0:::;;8 ;:;;2TT 
0 

Q;:;;~ f:l ;:;;TT /2 

xb(t)=±1 (rechthoekpulsen) 

Met ~/:l=TT/2 verkrijgt men "Phase Reversal Keying" (PRK): 

x (t)=A .xb(t).cos(w .t+8 ) c c c 0 

Dit suggereert de volgende blokschema's voor een PSK-modulator en 

demodulator (fig. 2.11): 

(2.16) 

(2.17) 
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fig. 2.11: Blokschema van een PSK-modulator (a) 

en -demodulator (b) (lit.6). 

out 

De exponentiële modulatie van (2.16)is zodoende een vorm van line

aire modulatie geworden, namelijk dubbelzijbandmodulatie met onder

drukte draaggolf (DSB-SC). 

Dit verklaart de gelijkwaardigheid van Nyquist-filtering op basisband

niveau m~t behulp van een laagdoorlaatfilter, en Nyquist-filtering 

op een middenfrekwentie met behulp van een banddoorlaatfilter 

(lit 6, blz 131). 

Dit geldt ook wanneer men niet met rechthoekige datapulsen moduleert, 

maar met andere pulsvormen. 

Het enkelzijdige vermogensspectrum van ongefilterde PSK wordt gegeven 

door: 

(2.18) 
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Het gemoduleerde signaal bevat dus geen draaggolfcomponent, waardoor: 

1. De vermogensefficientie hoger is dan bij ASK 

2. De demodulator een referentiedraaggolf moet opwekken 

in het geval van coherente detectie. 

QPSK wordt gegenereerd door twee onafhankelijke BPSK-signalen, waar

van de draaggolven echter 90° ten opzichte van elkaar verschoven 

zijn, bij elkaar op te tellen (fig 2.12). 

Modula1or 

•Maov •nch.Jde dlffet"entllll 

""""''"' lol 

Onebi1 

Input Rii~ ~.. . g : dlt., __ o.:.: 
0 w. WliJ T-t 

~ r,- , ~ '!':a,~ 
1 ' J ISV 'I u.· r;= lltl 0 1-------tl...!...Jf--t---t---

0(!1 :1 f---:J-t--, , -----~L-. 
(bi 

Ra:eiver 

1<1 

•• M-v include 
different~! 

dacoding 

fig. 2.12 :Blokschema van QPSK-modulator en -demodulator (a) 

datastromen (b),en de mogelijke fasestanden (c) 

(lit 6). 

De representatie van QPSK in het tijdsdomein is als volgt: 
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x (t)=A /Vl.(x.(t).cosw .t+x (t).sinw .t) c c 1 c q c 

De fase van x (t) kan nu vier in plaats van twee standen aannemen. 
c 

(2.19) 

Als de bitstromen x.(t) en x (t) beide dezelfde bitfrekwentie hebben 
1 q 

als xb(t) bij BPSK, dan is de totale bitfrekwentie van QPSK twee maal zo 

hoog als bij BPSK. 

De vermogensspectra zijn echter gelijk, evenals de benodigde bandbreedte. 

Omdat de bitfrekwentie tweernaal zo hoog is, moet voor gelijkblijvende 

energie per bit (Eb) het draaggolfvermogen verdubbeld worden. 

De bandbreedte-efficientie van QPSK is dus tweernaal zo hoog als die 

van BPSK; de verrnogensefficientie is in het ideale geval gelijk aan 

die van BPSK. 

De (Eb/N
0

) verhouding is een grootheid die zich goed leent voor 

systeemberekeningen en vergelijkingen tussen verschillende systemen. 

Bij praktische metingen is echter de (C/N)d -verhouding aan de ingang 

van de demodulator eenvoudiger te bepalen. 

Voor de relatie tussen (Eb/N
0

) en (C/N)d geldt: 

= (2.20 a) 

met fb = databit-frekwentie 

BN = ruisbandbreedte van de ontvanger 

Voor de ideale BPSK-ontvanger geldt: 

(2.20 a) 

Voor de ideale QPSK-ontvanger geldt: 

(2.20 c) 

Aangenomen is dat de databitfrekwenties fb evenals de zendërverrnogens 

in beide gevallen identiek zijn./ 
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Een probleem bij coherente detektie is, dat de in de ontvanger 

opgewekte draaggolf 2 verschillende fasestanden (4 bij QPSK ) 

kan aannemen, waardoor de bitstroom geinverteerd kan worden, of erger 

(lit 11). 

Dit probleem kan verholpen worden, door de datastroom {bk} differen

tieel te coderen in de bitstroom {dk} 

als 

als 

ofwel 

De ontvanger verricht de inverse bewerking: 

ak = 1 als dk = dk-1 

ak = 0 als dk = dk-1 

ofwel : ak = dk e dk-1 = bk 

Van belang is dus alleen het verschil tussen twee opeenvolgend 

ontvangen bits en niet de waarde van deze bits. 

(2.21) 

(2.22) 

Dit biedt naast een systeem met differentiële codering en coherente 

detektie (DEQPSK) tevens de mogelijkheid tot een systeem met 

differentiële codering en differentieel-coherente detektie (D-QPSK): 

de funktie van de referentie draaggolf bij DEBPSK wordt nu over

genomen door de over één kanaalsymbooltijd vertraagde versie van 

het ontvangen signaal (fig 2.13). 

De demodulator levert nu ook direct de databits op, zodat de differen

tiële logika in de ontvanger overbodig wordt (zie paragraaf 3.22). 

Differentieel-coherente detektie gaat ten koste van de vermogens

efficientie (fig. 2.20), maar maakt gebruik van een eenvoudigere 

demodulator. 
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fig.2.13: Differentieel gecodeerde BPSK-modulator en 

coherente en differentiële detektie. 

Staggered-QPSK of Offset-Keyed-QPSK is een vorm van QPSK, waarbij het 

ene BPSK-signaal één databittijd ten opzichte van het andere verscho

ven is, waardoor de fasesprongen niet gelijktijdig plaatsvinden 

(fig. 2.14, 2.15). 

Fasesprongen van 180° zullen bij S-QPSK dan ook niet voorkomen. 

De zender en ontvanger kunnen volgens fig.2.15 opgebouwd worden. 

Het vermogensspectrum is weer gelijkvormig aan dat van PSK met de 

halve bitfrekwentie (weer twee onafhankelijke PSK signalen). 



Input 

IN A/I 

Tt. T,/'2 

2-24 

No data transitions 

fig.2.14: Gemoduleerde draaggolven van MSK, 

SQPSK en QPSK (allen ongefilterd) 
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fig.2.15: Blokschema van S-QPSK modulator en 

demodulator (lit 6). 
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fig. 2.16: Vermogensspectra van (S-)QPSK en MSK 

(lit 6). 

I 

10. 0 

MSK is een soort S-QPSK waarbij de modulerende basisbandpulsen xb(t) 

omgevormd zijn tot halve perioden van een sinusoÏde ("pulse shaping"), 

waardoor er in het gemoduleerde signaal geen 90° fasesprongen voorkomen; 

de fase verschuift nu geleidelijk over 90° gedurende één bittijd 

(fig 2.17): 
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fig.2.17: Blokschema van MSK modulator en demodulator; 

FSK representatie (a), PSK representatie (lit 6) . 

x (t) A2 /l2{x.(t).sin(nt/2T).cosw t-x (t).cos(nt/2T).sinw t}= c c l c q c 
= A2 /l2.sgn(x.(t).sin(w t-(x (t-T)/x.(t)).(nt/2T))= c l c q l 

= A2 /l2.sgn(x.(t).sin(w (t).t) (2.23) c 1 m 

met w (t) = w ± nt/2T m c 
(2.24) 



2-27 

Uit formule 2.23 blijkt dat MSK ook op te vatten is als FSK met een 

frekwentiedeviatie van 1/2T Hz. 

Dit suggereert de mogelijkheid om MSK non-coherent te demoduleren 

als FSK. 

Een extra voorwaarde is dat: 

n=1,2,3 ... 

om een continue fase te verkrijgen. 

(2.25) 

Het spectrum van MSK heeft lagere zijlobben dan dat van QPSK, maar 

bezit een 50% bredere hoofdlob. (fig. 2.16) 

Van de toepassing hangt af, welk spectrum het voordeligst is. 

2.3.3 i9::2~~~· 

Bij de voorgaande modulatievormen werd ervanuit gegaan dat de invloed 

van één bit beperkt blijft tot het aan dit bit toegewezen tijdsinterval 

ter lengte Tb' dat wil zeggen: Inter-Symbool-Interferentie (ISI) kan 

geëlimineerd worden (Nyquist theorema's). 

In correlatieve systemen (="partial response signalling" (PRS) lit. 6) 

wordt een zeer bepaalde hoeveelheid ISI toegelaten, waardoor de in

vloed van één bit over twee of meer bittijden merkbaar is (lit 12, 17). 

Het verschil met de vorige systemen zit in de speciale filtering; 

de impulsresponsie van het zendfilter bij PRS-klasse I ("duobinary") 

is bijvoorbeeld (fig. 2.18): 

(2.26) 

De overdrachtsfunktie is: 

(2.27) 

(2.28) 

Dit filter wordt gevolgd door een LPF (H2(f)) met grensfrekwentie 

van 1/2Tb (de Nyquistfrekwentie). 
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2T" 
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fig.2.18: Impulsrespons en overdrachtsfunktie van 

het duobinaire zendfilter (lit 27). 

Omdat het eerste filter de componenten in de buurt van de Nyquist

frequentie al zeer verzwakt heeft, zijn de eigenschappen van het 

laagdoorlaat filter in dit gebied niet bijzonder kritiek, als de 

sperdemping maar hoog is. 

De totale overdrachtsfunktie wordt nu: 

I f I ~ 1/Tb 

lfl > 1/Tb 
(2.29) 
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h(t) 

Wanneer men bemonstert op t=O, tb' 2tb, .. ,ntb' kunnen drie ver

schillende niveau's optreden: 

niveau(T ) 
n {xb(n-1)Tb' xb(n.Tb)} 

+2 { 1' 1} 

0 { 1 ,0} of {0, 1} 

-2 {0,0} 

(2.30) 

Omdat detectie van het n-de bit afhankelijk is van de waarde van het 

(n-1)-de bit, kan er propagatie van een fout optreden. 

Dit wordt voorkomen door de verzonden datastroom{bk} als volgt te 

coderen naar { dk } 

Decoderen: 

dk= dk-1 

dk= dk-1 

als bk=O 

als bk=1 

ak=O bij niveau ± 2 

ak=1 bij niveau 0 

(2.31) 

(2.32) 

Detectie kan gebeuren met één niveaudetector, na gelijkrichten van 

het PRS-basisbandsignaal. 

Q-PRS wordt verkregen door twee PRS-signalen in kwadratuur bij elkaar 

op te tellen (volgens QPSK-generatie) of door een QPSK-signaal 

duobinair te filteren op een middenfrekwentie, met voorafgaande 

eneodering volgens 2.31 (vergelijk de differentiele eneodering 

volgens 2.21). 
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fig.2.19: Blokschema van QPRS-modulator: 

basisband-filtering (a), midden

frekwent-filtering (b) (lit 6). 

I--

Vergelijking van de modulatiemethoden gebeurt aan de hand van de 

relatie tussen de bit-foutenkans (BER) en de ontvanger (Eb/N
0

) -

·verhouding (fig 2.20). 

De vermogensefficientie van BPSK,QPSK,S-QPSK en MSK zijn gelijk, ter

wijl (differentieel-coherent gedetekteerde) D-QPSK 2,5 tot 3 dB meer 

vermogen vraagt en non-coherent gedetekteerde FSK 4 tot 4,5 dB meer 

voor eenzelfde foutenkans (BER). 

Ook Q-PRS is minder vermogensefficient (3 dB slechter), maar is 

daarentegen bandbreedte-efficienter (tabel 2.3). 

De draaggolfterugwinning is in het geval van coherente demodulatie 
• 

perfect verondersteld; in de praktijk zal het verschil tussen cohe

rente en differentieel-coherente detektie vooral bij kleine (Eb/N0 ) 

kleiner zijn (lit. 28). 
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fig. 2.20: Theoretische BER-krommen van de diverse modulatie

soorten (AWGN, eliminatie van ISI en perfekte 

draaggolfterugwinning verondersteld). 

Tevens zal een demodulator in de praktijk een hogere (Eb/N
0

) nodig 

hebben om een bepaalde BER te bereiken dan men theoretisch (fig. 2.20) 

zou verwachten. 

Dit verschil wordt de demodulatordegradatie genoemd en wordt ver

oorzaakt door imperfekties en eigen ruis in de circuits. 

In het geval van een bitfrekwentie van 20,48 Mb/s en een CAI-band-
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modulatie- (Eb/No) bandbreedte- demodulator- demodulator-

methode {dB} efficientie degradatie complexiteit 

{b/s/Hz} 

BPSK 6,8 0,7 (1) - -
QPSK 6,8 1,5 (2) 2,0 idem 

DEQPSK 7,4 1,5 (2) 2,0 iets complexer 

DQPSK 9,9 1,5 (2) 2,0 eenvoudiger 

SQPSK 6,8 1,5 (2) 2,5 iets complexer 

DE-SQPSK 7,4 1,5 (2) 2,5 idem 

MSK 6,8 1 (2) 2,5 idem 

CPFSK (non-e.) 11,0 1 (2) 2,5 veel simpeler 

QPRS 9,3 2 ... 2,5 ? idem 

tabel 2.3: Vergelijking van diverse demodulatiemethoden ten aanzien 

van vermogensefficientie, bandbreedte-efficientie (tussen 

haakjes het theoretisch maximum) en de demodulatordegrada

tie en -complexieit; dit laatste vergeleken met een co

herente QPSK-demodulator. De bandbreedte bedraagt 14 MHz 

en de BER=10-3 . 

breedte van 14 MHz moet de bandbreedte-efficientie minstens 

1,5 bit/s/Hz bedragen, waardoor BPSK afvalt. 

In lit 13, 14, 15 is de invloed van het bandbegrensde en niet

lineaire satellietkanaal op het EER-gedrag van QPSK, S-QPSK en 

HSK onderzocht. 

Bandbegrenzing introduceert bij de fasesprongen (±90° of 180°) 

amplitudevariaties in het signaal. De TWTA van de satelliet, 

verzadigd door dit ene signaal, zal deze amplitudevariaties 

gedeeltelijk ongedaan maken. 
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Als model voor een dergelijk kanaal kan de ideale "bandpass-limi ter" 

dienst doen (lit 6 en 9). 

Wanneer een QPSK-signaal aan de ingang van een ideale begrenzer wordt 

aangeboden, dan geldt voor de in-fasecomponent i (t) en de kwadra-o 
tuurcomponent q (t) aan de uitgang: 

0 

i 2 (t)+q 2 (t)= c 
0 0 

arg(ingang)= arg(uitgang) 

of: q.(t)/i.(t)=q (t)/i (t) 
1 1 0 0 

(2.33) 

(2.34) 

C is de begrenzerconstante en er is aangenomen dat de begrenzer geen 

invloed heeft op de fase van het signaal. 

Uit substitutie van 2.33 in 2.34 volgt: 

~ ~ 

i (t)=C 2 .i.(t)/(i~(t)+q~(t)) 2 

0 1 1 1 1 1 

q (t)=C2 .q.(t)/(i~(t)+q~(t)) 2 
0 1 1 1 

Wanneer het ingangssignaal geen amplitudevariaties vertoont,geldt: 

i~(t)+q~(t)= K 
1 1 

en dus: 
~ 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

i (t)=i.(t).(C/K) 2 (2.38) 
0 1 1 

q (t)=q.(t).(C/K)2 (2.39) 
0 1 

Maar wanneer de amplitude van bijvoorbeeld i.(t) fluctueert 
1 

(i.(t5 )=0 bijvoorbeeld), dan zal ook de amplitude van q (t) fluctueren 
1 1 0 

(q0 (t5 )=~qi(t5 ).C/K)
2 ,dat wil zeggen: een factor ~maal zo groot). 

Dit betekent dat er overspraak ontstaat tussen i (t) en q (t) op 
0 0 

de bit-overgangen (fig 2.21). 

De diverse onderzoeken aan de hierdoor veroorzaakte degradatie (lit 13, 

14, 15) leverden ongeveer dezelfde resultaten op als weergegeven in 

fig 2.22 (resultaten van een computersimulatie). 

Met fb=1/Tb=20,48 Mb/s en B=14 MHz geldt: 

(2.40) 
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en het is duidelijk dat gewone QPSK de kleinste degradatie vertoont 

ten opzichte van het als referentie genomen ideale PSK-systeem 

zànder bandbegrenzing. 

+1 

a 

-1 

../2 

!54 time 

fig. 2.21: Invloed van filtering en begrenzing van het 

QPSK-signaal op de basisbandsignalen na demo

dulatie; getrokken lijn: ongefilterd, streep-punt

lijn: gefilterd, onderbroken lijn: gefilterd en be

grensd (lit 6). 

Hoewel MSK in principe geen amplitudevariaties kent, vertoont het 

eveneens een sterke degradatie bij bandbegrenzing; de (50% bredere) 

hoofdlob wordt door de filtering eerder aangetast dan bij QPSK. 

QPSK blijkt onder de genoemde omstandigheden dus de beste oplossing 

te zijn. 
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fig. 2.22: Degradatie van (S-)QPSK en MSK door "bandpass

limiting'' ten opzichte van het ideale PSK sys

teem (lit 6). 

2.4 Down-link calculatie. 

In deze paragraaf wordt de (C/N)-verhouding berekend in het 27 MHz 

brede WARC-kanaal voor een ontvanger binnen het geplande verzorgings

gebied van de omroepsatelliet (fig 2.2). 

Allereerst een aantal gegevens: 

Positie "subsatellite point" 

Positie Eindhoven 

Elevatie ontvang-antenne 

Azimuth ontvang-antenne 

Down-link frekwentie 

Afstand satelliet-ontvanger 

:0° N.Br., 19° W.L. 

:52,4° N.Br., -5,5° W.L. 

:26,0° 

:209,9° 

:circa 12 GHz 

:39709 km 
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In de "Final Acts" van de WARC-BS-'77 wordt het volgende aangenomen: 

Vermogensflux 

g/T (individuele ontvangst) 

g/T (gemeenschappelijke ontvangst) 

-103 dBW/m 2 

6 dB/K 

14 dB/K 

De (C/N)-verhouding in het 27 MHz brede WARC-kanaal kan nu berekend 

worden: 

(C/N)= E.(1/L).(1/kB).(g/T)= ~.(À 2 /4n).(1/kB).(g/T) (2.41) 

E =EIRP van de satelliet 

L =vrije ruimte demping :(4nR/À) 2 

k =constante van Boltzmann -23 : 1 , 38 . 10 J IK 
B =bandbreedte (WARC) :27 MHz 

~ =vermogensflux op aarde :E/4TIR 2 

À =golflengte :1/40 m 

R =afstand tot de satelliet :39709 km 

(g/T)="figure of merit"= a.g/(a-T +(1-a)T +T ) 
a o e 

g =antenne winst 

a =koppelverliezen 

:n(nD/À) 2 

: 0,5 dB 

T =antenne-ruistemperatuur :150 K 
a 

T =omgevingstemperatuur 
0 

:300 K 

T =ontvanger-ruistemperatuur,betrokken op 
e 

de ingang van de LNA 

F =1+T /T 
e o 

(206,0 dB) 

(-228,6 dBJ/K) 

(74,3 dBHz) 

( -103 dBW/m 2
) 

(2.42) 

cn~o,55) 

(CCIR Rep. 473-3) 

De te verwachten (C/N)-verhoudingen afhankelijk van de ''figure of 

merit" van de ontvanginstallaties kunnen nu berekend worden uit: 

(C/N)dB= 8,3 +(g/T)dB 
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Dit wordt in het geval van individuele ontvangst: 

en in geval van gemeenschappelijke o~tvangst: 

De door Philips te ontwikkelen paraboolantennes zullen een diameter 

van 90 cm en 160 cm hebben, terwijl er een "outdoor-unit" (12 GHz 

LNA, mixer en LO) met een ruisgetal van 4,5 dB (T =550 K en g= 28 dB 
e 

lit 16)) is aangekondigd. 

Voor de "figure of merit" van deze systemen en de (C/N)- en (Eb/N
0
)

verhoudingen volgt dan: 

90 cm antenne: g/T= 9,5 dB/K, (C/N)= 17,8 dB, 

160 cm antenne: g/T=14,5 dB/K, (C/N)= 22,8 dB 

De (Eb/N
0

)-verhouding ligt weer 1,2 dB hoger dan de (C/N)-verhou

ding (formule 2.20 a). Hiervan moet de ontvangerdegradatie (tabel 

2.3) evenals de implementatieverliezen in het satellietkanaal 

(1.2 dB, lit 3) worden afgetrokken om de beschikbare (Eb/N
0

)-ver

houding te verkrijgen. 

Bij vergelijking met tabel 2.3 blijkt dat binnen het verzorgingsgebied 

zelfs een antenne van 35 cm doorsnede nog voldoet in het geval van 

DE-QPSK-modulatie: 

35 cm antenne:g/T = 1,2 dB/K, (C/N)= 9,5 dB. 
n 

Enkele modificaties zouden het mogelijk maken, dat het systeem ook 

nog bij een BER=10-2 goed werkt (lit 8), zodat zelfs nog kleinere 

antennes gebruikt zouden kunnen worden. 
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2.5. Evaluatie van het systeem. 

Het door het DFVLR, IRT en Telefunken, ontwikkelde systeem is gericht 

op een zo efficient mogelijk gebruik van de ter beschikking staande 

transmissie-media (datanet van de DBP, het satellietkanaal en kabel

net voor distributie van omroepsignalen), bij een zo groot mogelijk 

aantal geluidskanalen en een voldoend hoge kwaliteit, in volgorde 

van belangrijkheid. 

Verder moet het systeem in een zo groot mogelijk gebied te ontvangen 

zijn; liefst groter nog dan voorzien tijdens de WARC-BS-'77. 

Een groot aantal kanalen is belangrijk, omdat dan een groot aantal 

zendgemachtigden van het systeem gebruik kan maken, met de daarbij 

behorende economische voordelen. 

In Nederland zou bijvoorbeeld elke zendgemachtigde zijn eigen stereo 

kanaal kunnen krijgen. 

Verder bestaat er belangstelling voor het systeem in onder andere de 

Chinese Volksrepubliek, de Sovjet-Unie en India, zeer grote landen 

waar veel talen en dialecten gesproken worden (32 monokanalen voor 

nieuwsvoorziening, voorlichting en dergelijke). 

Of er ook veel luisteraars zullen zijn hangt in eerste instantie af 

van de kwaliteit van het gebodene en de kosten die voor een ont

vanger gemaakt moeten worden. 

De bemonsteringsfrekwentie van 32 kHz werd gekozen omdat dit: 

1. een efficient gebruik van het PTT-transmissienet mogelijk maakt. 

2. relatief gemakkelijk uit de 48 kHz studionorm af te leiden is. 

3. een efficient gebruik van het satellietkanaal mogelijk maakt 

(33% besparing ten opzichte van 48 kHz ofwel 16 stereokanalen 

in plaats van 10 à 12). 

4. voldoende is (wetenschappelijk gezien, li~ 2) F.M.-stereo 

heeft tenslotte ook een audiobandbreedte van 15 kHz, terwijl 

de verbetering ten aanzien van (stereo-)ruis, storing en over

spraak in het digitale systeem groot is ten opzichte van het 

analoge FM-systeem. 
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Of een audiobandbreedte van 15 kHz voor de consument voldoende is, 

is nog maar de vraag. 

De meeste moderne audio-apparatuur heeft een bandbreedte van 20 kHz 

(of zelfs meer!) en de vraag is, of de consument en de consumenten

organisaties deskundig en welwillend genoeg zijn om dit gebrek 

ten opzichte van bijvoorbeeld de CompactDisc (f =44,1 kHz) appa-
s 

ratuur, waar voor het systeem tenslotte een omroepalternatief zou 

moeten zijn, te accepteren. 

Naar de wetenschappelijke relevantie van meetwaarden en eisen ten aan

zien van vervorming, gevoeligheid, vermogen, bandbreedte en dergelijke 

wordt door de consument namelijk niet altijd gekeken. 

De grote marge in het systeem geeft ruimte voor de volgende mogelijk

heden: 

een eenvoudige ontvanger voor particulieren en gebruik in 

ontwikkelingslanden. 

- een groot verzorgingsgebied ("van Oslo tot Napels"). 

- ontvangst in de auto met als antenne een "adaptive phased 

array" (zes maal zes elementen, 8=33dB, lit 17). 

De marge van ongeveer 9 dB die ontstaat wanneer men gebruik maakt van 

de antenne-installatie voor TV-ontvangst (90 cm schotel) zou bij

voorbeeld ook gebruikt kunnen worden voor het verzenden van een hogere 

bitfrekwentie (bemonsteringsfrekwentie naar 44.1 kHz); het digitale 

transmissienet van de PTT is hiervoor geen fundamentele beperking 

(lit 18). 

Men moet bij het bepalen van de definitieve opzet wel bedenken, dat 

het uiteindelijke succes van het systeem bepaald wordt·door het 

aantal luisteraars en niet door de efficiëntie van de overdracht. 

Tijdens gesprekken met vertegenwoordigers van het DFVLR en IRT bleek 

echter dat veranderingen in het systeem zoals het nu bestaat niet waar

schijnlijk zijn, omdat: 
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- men haast heeft met de introduktie in verband met concurrentie 

uit het Verre Oosten. 

- men bang is dat het projekt zal verzanden in eindeloze vergade-

ringen wanneer er teveel "inspraak" wordt toegelaten (zoals bij het MAC

gebeuren bij satelliet-TV, waarvoor veel te veel alternatieven op 

tafel kwamen, waarover geen overeenstemming werd bereikt). 

Wanneer het systeem echter eenmaal geaccepteerd is, zullen 

modificaties vrijwel uitgesloten zijn. 
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DE SATELLIET-ONTVANGER 

Dit hoofstuk geeft een globale beschrijving van de satelliet-ont

vanger en zal op enkele gedeelten ervan dieper ingaan. 

3.1. Globale opzet van de ontvanger. 

De ontwikkelde ontvanger is in eerste instantie bedoeld voor ont

vnngst met behulp van een gemeenschappelijke antenne-inrichting 

(GAI) of een centrale antenne-inrichting (CAI). 

Wegens de hoge signaal-ruis-verhouding die verwacht kan worden, kan 

een differentieel-coherente QPSK-demodulator gebruikt worden, die 

eenvoudiger van opzet en dus goedkoper is dan een coherente demo

dulator met bijvoorbeeld een Costas-lus of vermenigvuldigings-

lus (lit 22). 

Of deze ontvanger ook voor individuele ontvangst een zo goedkoop 

mogelijk systeem oplevert is niet zeker. 

Men kan namelijk de grootte van de paraboolantenne en het ruisgetal 

van de 12 GHz-ontvangerconverter ("outdoor-unit") uitwisselen 

tegen de ontvanger-degradatie (lit 10, H. 1.3.). 

De degradatie ten gevolge van het gebruik van een differentieel

coherente demodulator (ongeveer 2,5 dB, paragraaf 2.3.4.) kan bij

voorbeeld gecompenseerd worden met een 30% grotere paraboolantenne 

vergeleken met een systeem met coherente detektie. 

De "outdoor-unit" wordt verder buiten beschouwing gelaten; aan

genomen wordt dat de ontvanger een QPSK-signaal op een (midden-) 

frekwentie 118 MHz aangeboden krijgt. 

Het eerste onderdeel van het blokschema (fig. 3.1.) is de midden

frekwentversterker die het gewenste signaal uit het ontvangen spec-

trum filtert en dit op een constant niveau brengt met behulp van een 

AGC-schakeling. Uit de twee basisbandsignalen, die door de QPSK-demodulator 

geleverd worden, worden door het klok-terugwinningscircuit en de beslis

singsdetectoren respectievelijk de systeemklok en de datastromen A en B 

verkregen. 



118 MHz 

I.F .-

ampl. 

input 118 HHz 

-60 ... -15 dBm 

QPSK-demod. A descrambler 

decision frame-synch 

clock-recov. B dernul tiplex 

10,24 MHz 

timing en besturing 

3-2 

LSB 3 

BCH-decoder 

interpolatie 

display 

fig. 3.1: Blokschema van de ontvanger. 

DIA-conversie 

reconstr.filter 
11 

Het synchronisatie-circuit herkent vervolgens het Barker-rastersyn

chronisatie woord (FAW) en de descrambler elemineert de invloed van 

de bij de data opgetelde pseudo-random binaire bitreeks (PRBS). 

De demultiplexer selecteert uit het raster (fig 2.7) de BCH-code

woorden en ZI-bits van het met behulp van de besturingslogica 

gekozen geluictskanaal en vormt tevens hetS-raster (fig 2.8), 

waaruit het programma-aanbod gelezen kan worden. 

Het aldus geselecteerde BCH-codewoord wordt nu gedecodeerd, eventuele 

bitfouten worden hersteld (of er vindt interpolatie plaats) en de 

zodoende verkregen PCM-codewoorden worden met behulp van een DIA

convertor omgezet in analoge signalen, die eerst het reconstructie

filter moeten passeren om het audiosignaal op te leveren. 
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3.2. Nadere beschouwing van enkele gedeelten. 

De versterking wordt hoofdzakelijk geleverd door enkele hybride 

breedbandversterkers, waardoor de middenfrekwentie, afhankelijk van 

het middenfrekwentfilter, vrij gekozen kan worden tussen 50 en 800 

MHz. Het filter is opgebouwd uit losse onderdelen; wanneer de M.F. 

eenmaal vaststaat zal een filter in SAW-techniek (lit. 23) gebruikt 

worden, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om het M.F.-filter als 

Nyquist-filter te gebruiken (zie blz. 2.21). 

Uit de amplitude- en groepslaaptijdkarakteristiek (fig. 3.2) blijkt 

dat het filter tussen 111 en 125 MHz weinig invloed op het signaal 

heeft. 

Het AGC-circuit houdt het uitgangsvermogen constant op 0 dBm bij een 

variatie van het ingangsvermogen van -60 dBm tot -10dBm. (fig. 3.3) 

a 
fig. 3.2: a) Amplitude- en groepslaaptijdkarakteristiek 

van het M.F.-gedeelte 

b) Doorlaatkromme bij maximale en minimale 

versterking ( Markers op 111, 118 en 125 MHz). 

b 
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fig. 3.3: AGC-karakteristiek van M.F.-gedeelte. 

De AGC-spanning kan gebruikt worden als signaalsterkte-indicator. 

Dit is een nuttig hulpmiddel als men een paraboolantenne moet richten. 

Deze demodulator gebruikt·geen referentie-draaggolf, maar gebruikt 

het over één kanaalbittijd (TD=1/10,24.10-6s = 97,6 ns) vertraagde 
ontvangen signaal Sd(t) als referentie. 

Sd(t)=A /ifr.{x.(t-T).cosw (t-T)+x (t-T).sinw (t-T)} c 1 c q c 

De infase-en kwadratuursignalen i(t) en q(t) worden verkregen door 

het ontvangen signaal S(t) (formule 2.19) te vermenigvuldigen met 

een respectievelijk over 681 en 682 verschoven versie van Sd(t), 

waarbij geldt: 

(3.2) 

(3.1) 
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i(t)=S(t).Sd(t,681)= 

=A 2 /2.(x.(t).cosw t+x (t).sinw t). c 1 c q c 
(x.(t-T).cos(w (t-T)+68 1)+x (t-T).sin(w (t-T)+681)= 

1 c q c 

=A 2 /2.{x.(t).x.(t-T).cosw t.cos(w (t-T)+68 1) c 1 1 c c 

+x.(t).x (t-T).cosw t.sin(w (t-T)+68 1) 
1 q c c 

+x (t).x.(t-T).sinw t.cos(w (t-T)+68
1

) 
q 1 c c 

+x (t).x (t-T).sinw t.sin(w (t-T)+68 1)}. 
q q c c 

(3.3) 

Na uitfilteren van de componenten op de dubbele draaggolffrekwentie 

geldt: 

i(t)=A 2 /2.{x.(t).x.(t-T).!.cos(-w T+681) c 1 1 c 

+x.(t).x (t-T).!.sin( w T-681) 
1 q c 

+x (t).x.(t-T).!.sin(-w T+681) 
q 1 c 

+x (t).x (t-T).!.cos(-w T+68 1)}. 
q q c (3.4) 

Voor q(t) geldt een analoge berekening. 

Na substitutie van 3.5 volgt voor 3.4: 

i(t)=K.{x.(t).(x.(t-T)+x (t-T))+x (t).(-x.(t-T)+x (t-T))} (3.7) 
1 1 q q 1 q 

q(t)=K.{x.(t).(x.(t-T)+x (t-T))+x (t).( x.(t-T)+x (t-T))} 
1 1 q q 1 q 

met: K= VT/8.A 2 
, 

c 
{x.(t), x (t), x.(t-T), x (t-T)}= ±1. 

1 q 1 q 

Dit levert de demodulatortabel 3.1 op. 
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fig. 3.4: Blokschema van de differentieel-coherente 

QPSK-demodulator. 

Hieruit blijkt dat de demodulator automatisch differentieel decodeert, 

waarop de differentiële eneodering natuurlijk ook gericht is. (Vgl. lit 22, 

tabel 6.7) Uit i(t) en q(t) kan dus na Nyquistfiltering direct de data 

verkregen worden. 

Als vermenigvuldigers worden dubbelgebalanceerde mixers gebruikt, waar

bij gekozen kan worden tussen: 

Schottky-diode mixer 

- vermenigvuldiger in i.c.-vorm 

Wegens de kostprijs werd gekozen voor de tweede mogelijkheid (TDA 0820 T). 

De vertragingslijn kan op een aantal manieren gerealiseerd worden: 

een stuk coaxkabel (lengte = 2Tb. V ~ 20 m) coax 
- vertragingslijn in SAW-techniek (lit. 23) 

- met "all-pass"-netwerken (li t. 24) 
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x. ( t) 
l 

x (t) q x. (t-T) 
l 

x (t-T) q i(t)/K q(t)/K 

-1 -1 -1 -1 2 2 

1 -1 1 -1 

1 1 1 1 

-1 1 -1 1 
.. 

-1 -1 -1 1 -2 2 

1 -1 -1 -1 

1 1 1 -1 

-1 1 1 1 

-1 -1 1 1 -2 -2 

1 -1 -1 1 

1 1 -1 -1 

-1 1 1 -1 

-1 -1 1 -1 2 -2 

1 -1 1 1 

1 1 -1 1 

-1 1 -1 -1 

Tabel 3.1: i(t) en q(t) niveaus afhankelijk van de data. 

Uit fig. 3.4 is overigens duidelijk dat de vertragingslijn en de 

90°-fasesplitter breedbandig (B = 14MHz op f
0 

= 118MHz) dienen 

te zijn. 

Een stuk coaxkabel van een dergelijke lengte is voor consumenten

apparatuur volkomen onaanvaardbaar en een SAW-vertragingslijn (eventueel 

inclusief fasedraaier) was niet beschikbaar zodat een vertragingslijn 

met "all-pass"-netwerken is gerealiseerd. (fig. 3.5) 
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fig. 3.5: "All-pass"-netwerk (lit.24) 

Een dergelijk circuit (met verliesvrije onderdelen) heeft een vlakke 

amplitudekarakteristiek ("all-pass") terwijl de groepslooptijd T(w) 

frekwentie-afhankelijk is: 

waarbij a de breedte van de vertragingspiek bepaalt. (fig.3.6) 

Voor praktische toepassingen is T(w) getabelleerd (lit.24). 

De integraal van T(w) over de frekwentie is echter onafhankelijk 

van a (namelijk 2n). 

fig. 3.6: De breedte van de vertragingspiek is 

afhankelijk van a. 

(3.8) 
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Zes van deze circuits met verschillende centrumfrekwenties w . 
O,l 

leveren een vertragingslijn op met de volgende eigenschappen(fig.3.7): 

6 6 
Ttot(w)=.LTi(w)=.r{2a/(a,+(w-w .),)+2a/(a,+(W+w .),)}. 

1=1 1=1 0 ' l 0 ' l 
(3.9) 

fig. 3.7: Amplitude- en groepslaaptijdkarakteristiek 

van de vertragingslijn; t:.r (w) = 0,9 dB , l:.T (w) = 2ns. 

w/2rr {NHz} 111 113 115 117 119 121 123 125 
T(w) {ns} 98 99 98 99 99 98 100 98 
f(w) {dB} 8,6 8,2 8,8 9,0 9,1 8,9 8,5 8,4 

Tabel 3. 2: Metingen aan de vertragingslijn ( T ( w) en r ( w) ) • 
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Aan de nauwkeurigheid en stabiliteit van de vertragingslijn worden 

hoge eisen gesteld: een fout van 1 ns (~1%) geeft een fesedraaiing van 

het 118 MHzsignaal van 45°, waardoor één kanaal volkoillen verloren gaat. 

Een nadeel van dit circuit is het grote aantal afregelpunten (18 stuks) 

zodat in een definitief apparaat een SAW-element gebruikt zal moeten 

worden. 

Als splitter en fasedraaier kan gebruikt worden: 

- een -3dB "quadrature coupler" (lit. 25) 

- een weerstandsnetwerk en een stukje coaxkabel (90° draaiend) 

Met losse spoelen en condensatoren is een ''lurnped element quadrature 

coupler" gebouwd (fig. 3.8). 

50 Ç2 

50 Ç2 

l l 
a b 

fig. 3.8: a) Schematische voorstelling en 

b) amplitude- en fasekarakteristiek van de 

-3 dB "quadrature coupler". 
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Het faseverschil tussen de twee uitgangen blijft over een groot 

frekwentiegebied constant. De groepslaaptijdkarakteristieken tussen 

de ingang en de twee uitgangen variëren sterker (waardoor de voor

waarden 3.5 en 3.6 worden overtreden) terwijl de amplitude-karakteris

tiek aanmerkelijk varieert tussen 111 en 125 MHz. 

Dit zal vervorming veroorzaken in i(t) en q(t) en zal de ontvanger

degradatie verhogen. 

De tweede mogelijkheid is minder elegant maar zal betere resultaten 

opleveren. 

Het plan is (lit. 3) om de Nyquist-filtering te verdelen over modu

lator en demodulator, dat wil zeggen: elk heeft een filter met als 

karakteristiek de wortel uit de "cosinus roll-off"-karakteristiek 

P(f) (lit. 1, blz. 382): 

P(f)= 

1/r 

(1/r).cos'{(n/4S).(jfj-r/2+S) 

0 

jfj<r/2-

r/2-S<jfj<r/2+6 

ifl<r/2+6 

(3.10) 

In de literatuur wordt vaak een genormaliseerde roll-off factor gebruikt: 

(3.11) 

Verder wordt aan P(f) een factor 1/sinc(f/r) toegevoegd om te compen

seren voor het feit dat met rechthoekige datapulsen wordt gewerkt in 

plaats van met o -pulsen ("Nyquist 's generalized ISI-free signal trans

mission theorems", lit. 6, blz. 104). 

Dit is theoretisch de optimale filtering voor een lineair, bandbegrensd 

kanaal met AWGN; in de praktijk (niet-lineair kanaal) is dit waarschijnlijk 

niet de optimale keuze. 

Door (gedeeltelijke) filtering aan de modulatorzijde wordt AM in het 

QPSK-signaal geintroduceerd (blz 2-30), waardoor (in het niet-lineaire 

kanaal) overspraak en zijlob-regeneratie wordt veroorzaakt. 
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Als gevolg van dit laatste valt meer zendervermogen buiten het ontvanger

filter en gaat dit vermogen dus verloren voor de demodulator. 

-Lr 

1.5 r-----r----~---..------,---, 

a = 0. 5 ( 50% excess 
bandwidth) 

IN 

Frequency 

fig. 3.9: Nyquist filterkrommen voor diverse 

waarden (lit. 6) van a. 

De voor deze ontvanger gekozen opzet van Nyquist-filtering geheel 

aan de demodulatorzijde, geeft theoretisch een degradatie van slechts 

0,3 dB (lit. 22); voor het vinden van een optimaal filter zal waarschijn

lijk een test over het gebruikte satellietkanaal noodzakelijk zijn. 

Vier filters zijn geprobeerd (zie H.4.) 

- a = 0,5 Se orde Butterworth filter, f-3dB 5,12 MHz 

- (lit. 14) 2e orde Butterworth filter, f-3dB = 5,6 MHz 

3e orde Butterworth filter, f-3dB 5,6 MHz 

4e orde Butterworth filter, f-3dB 5,6 MHz 

Uit onderzoekingen (lit. 14) blijkt dat een optimale werking (met But

terworth filters) in het niet-lineaire kanaal wordt bereikt met essentiële 

Nyquist-filtering aan de demodulatorzijde met een 2e of 3e orde Butter-



3-13 

worth filter met een f_ 3dB = 0,55/(2Tb). (fig. 3.10) 

7 

• 
I 

I 

• 

a-uTEII _,LATION ....... 
DATA IUt.Tt •10 ~ 
_L.,LUIITY. ltUGHU niH 'I'WT I~IIATtD AT IATUIIATIONI 

PEAK AM- • 1.1 DEGIIEEI/De 
-L FIL n11. 10 Mltl 7.fiOL[ CHEIYSHEV 

.. EAaiiiE.D .. ~, -
.\ 

1 
\\ 

~~\\ 
a\\\ .........-: 1---.. 

~ -'--"" - ~ """'" 
&1 &I &I .. .. •• &1 .. .. , • 

... T 

fig. 3.10: Ontvangerdegradatie als functie van de genormali

seerde filterbandbreedte met het aantal polen n 

als parameter. B = -3dB bandbreedte (lit. 14) 

T = kanaalbittijd 

Dit optimum (1,2 dB degradatie) is niet bijzonder kritiek; + 10% va

ratie van f_3dB geeft 0,2 dB variatie in de degradatie. 

Egalisatie van de groepslaaptijdkarakteristiek kan nog winst opleveren. 

Als het (Nyquist-) gefilterde signaal op de y-ingang van een oscillo

scoop wordt aangesloten en extern wordt "getriggered" met de systeemklok 

(10,24 MHz) ontstaat het zogenaamde oogpatroon (fig. 3.11, 3.12). De 

systeemklok wordt gesynchroniseerd met de data-overgangen (''zero

crossings"). De ISI op deze momenten is nul bij een filter met a= 1 

(Nyquist's ISI and jitterfree transmission theorem", lit. 6). Dit 

komt de klokterugwinning ten goede, maar het filter is nu breder dan 

bijvoorbeeld bij a = 0,5 (fig. 3.9). 

Het resultaat uit de nu volgende niveaudetector (NE 521) wordt op 

het optimale bemonsteringsmoment in een register ingeklokt (beslis

sings-circuit). 
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n 
I Best samplmg t1me 

fig. 3.11: Gestileerd oogpatroon met vervorming op de 

optimale bemonsteringsmomenten en data

overgangen ("zero-crossings") (lit. 27). 

fig. 3.12: Invloed van a op het oogpatroon (lit. 6): 

a) a 0,5 

b) a 1 
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Het klokterugwinningscircuit gebruikt een "differentieer- en 

gelijkricht"-circuit (lit. 22) dat de pulsen levert waarmee (met 

behulp van een PLL) de systeemklok gesynchroniseerd wordt (fig. 3.13) 

De PLL heeft een vanggebied dat groot genoeg is om instabiliteiten in 

de modulator- en demodulatorklok te kunnen verwerken; er worden geen 

speciale vangcircuits gebruikt. 

van 
Nyquis 
filter 

van 
Nyquist 
filter 

.,___A 

vcxo 

fig. 3.13: Klokterugwinningscircuit. 

3.2.3 Rastersynchronisatie 

2.0.118 HJiz 

Het rastersynchronisatie-circuit zoekt met behulp van een correlator 

naar het 11-bit Barkercodewoord (FAW): A= 11100010010, B = 00011101101 

( inverse van B, fig. 2.7) en bepaalt dan het meest waarschijnlijke mo

ment waarop de rasters beginnen. 

Het circuit kan zich in een aantal toestanden bevinden (lit. 10): 

1) "loek mode" 

2) "search mode" 

3) " check mode" 

In deze toestanden is het circuit al dan niet gesynchroniseerd (fig. 3.14) 
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ss 
Sl 

CHECK-
S:i 

SYNCH'D 
DESIRED NODE 

MODE FALSE SEARCH 

S6 
S3 

CHECK-
S4 

NOT SYNCH'D 
FALSE LOCK 

MODE 
FRAME HUNTING 

LOCKED SEARCHING 

fig. 3.14: Diagram van de diverse toestanden van het 

rastersynchronisatie-circuit. 

De "check mode" is toegevoegd om te voorkomen dat het circuit onterecht 

gaat zoeken als door bitfouten een incorrect FAW wordt ontvangen terwijl 

het toch gesynchroniseerd is ("false search") en verder om te voorkomen 

dat een toevallige imitatie door databits voor het echte FAW wordt 

aangezien ("false loek"). Als beveiliging bij bitslip is het mogelijk 

om de correlator door een tijdsvenster ter breedte van meer dan één 

bittijd (met een herbalingstijd gelijk aan de rasterduur) naar de 

correlatiepiek te laten "kijken". 

Als correlator doen een schuifregister (seriëel in; parallel uit) 

en een snelle PROM (82HS185 A, 2k-bit x 4) dienst. Het bepalen van de 

mate van correlatie is niets anders dan het tellen van het aantal bit

plaatsen waarin het FAW en 11 opeenvolgende bits met elkaar overeen

komen; de PROM voert deze bewerking uit volgens tabel 3.3. 

Van de correlatortabel worden alleen de 2 MSB's gebruikt om te be

palen of men met het FAW van kanaal A of B te doen heeft (positieve 

of negatieve correlatie) en of er zich minder dan 2 foutieve bits 

in het ontvangen woord bevinden. 

Eigenlijk is dus slechts een 2k x 2 PROM nodig. 
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correlator- aantal 

n resultaat mogelijke correlatie 

woorden 

11 0101 1 +S 
10 0100 11 +4 

9 0011 ss +3 

8 0010 . +2 

7 0001 . +1 

6 0000 0 

s 1000 (1n1) 0 

4 1001 . -1 

3 1010 . -2 

2 1011 ss -3 

1 1100 11 -4 

0 1101 1 -S 

Tabel 3.3: Correlator-resultaat afhankelijk van het aantal 

overeenkomende bits in het ingeklokte woord en 

het ras~ersynchronisatiewoord. 

Het circuit komt vanuit de gewenste toestand S1 in de zoektoestand S2 

wanneer i achtereenvolgende FAW's meer dan e foute bits bevatten en het 

dus aannemelijk is dat het ontvangen woord geen FAW is. De gemiddelde 
-3 tijd T0(i) tussen deze gebeurtenissen bij een BER = 10 is als volgt 

te berekenen. (tabel 3.4) 

6(e)= ~( 1 ~).Pj.(1-P )n-j 
. .1 e e 
J=e+:r-
met: P « 0,1 

e 
n = 11 

e+1 
~n!.P /((e+1)!.(n-e-1)!) e (3.12) 
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T6(i)= i.Tf/6i(e) (3.13) 

met: Tf= frametijd= 1/32.103 s. 

6(e)=kans op meer dan e fouten in een n-bit FAW 

bij een BER=P 
e 

T6(i) moet veel groter zijn dan de tijd tussen "klik" storingen in 

het geluid; bij een BER = 10-3 geldt dan: 

e 

0 

1 

2 

3 

T6(i) »5,63 dagen= 4,9.105 s. (3.14) 

6(e) 
T

6
(i) { s} 

i=1 i=2 i=3 i=4 

1 '1.10 
-2 

3' 1.10 
-2 6,3.10 1 9,5.10 4 

1 '3.10 
8 

5,5.10 -5 5,7.10 -1 
2' 1.10 

4 1,7.10 9 4,1.1013 
-7 2 9 2,1.1015 1,7.10 1,9.10 2!3.10 ... 

1,3.10-10 4 9,5.10 . . . . . . ... 

tabel 3.4: Gemiddelde tijd T
6
(i) tussen het verliezen van 

rastersynchronisatie bij i-maal testen. 

We kunnen nu het aantal testen i uitwisselen tegen het aantal toe

gestane bitfoutene in het FAW; een gunstige mogelijkheid is:: e = 1 

en i= 3 (vergelijk tabel 3.3). Eenzelfde strategie kan opgezet worden 

voor de datastroom van S-bits. 
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3.2.4. De descrambler. 

''Scramblini'bestaat hieruit, dat bij elk verzonden databit modulo-2 

een bit uit een PRBS wordt opgeteld; de descrambler doet in dit 

binaire geval precies hetzlfde. 

Een PRBS kan gegenereerd worden met behulp van een teruggekoppeld 

m-bits schuifregister; identiek voor scrambler en descrambler. 

Het maximale aantal verschillende registerinhouden van een m-bits 

register is: 

L 
m 

(3.15) 

Een registerinhoud van enkel nullen wordt uitgesloten, omdat deze 

toestand niet verandert bij het cyclisch rondschuiven van het register. 

Na L maal schuiven (L ~ L ) herhaalt de reeks zichzelf; wanneer 
m 

geldt: L=L heet de reeks een "maximum lengte reeks". Een maximum-
m 

lengte reeks met een 4-bits schuifregister kan gemaakt worden 

door de inhoud van het Oe en het 1e register modulo-2 op te tellen 

en terug te koppelen naar de ingang (fig. 3.15). Tabel 3.5 geeft 

de achtereenvolgende registerinhouden wanneer het register start 

met de inhoud {1,1,1,1}. 

I' r'\. 

'lr 
.____. 

Ro R1 R2 R3 
__.. PRBS 

klok I I I I 
beginwa arde 

fig. 3.15: PRES-generator met 4-bits schuifregister. 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

R3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

R2 1 I 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

R1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 

Ra 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

15 

1 

1 

1 

1 

Tabel 3.5: Achtereenvolgende registerinhouden gedurende een cyclus. 
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De inhoud van elk afzonderlljk register R
3

, R2 , R1 , R
0 

levert de 

zelfde PRES, echter verschoven over één, twee of drie kloktljden, 

evenals de modulo-2 som van twee registers: R0 + R3 geeft een over 

8 kloktljden verschoven PRES. 

Voor deze ontvanger is een PRES-generator nodig met een herhalings

Iengte van L > 320-12= 308, hetgeen gerealiseerd kan worden met een 

9-bits schuifregister met terugkoppeling met de modulo-2 som van 

R0 en R4 (fig. 3.16) . 

•• 

10.24MHz 

beginwaarde 

fig. 3.16: PRES-generator met L=L = 512-1 (lit 8). 
m 

1----A' 

De beginwaarde 0,1,0,1,1,1,1,0,1 wordt zodanig gekozen dat de 

nu volgende reeks van 308 bits zo weinig mogelljk correlatie vertoont 

met het 11-bits FAW. 

De reeks start op het 13e bit van het frame, na het FA\\1 en het S-bit. 
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3.2.5. De BCH-decoder. 

Als BCH-decoder wordt een gemodificeerde neggitt-decoder gebruikt 

(Appendix A); de modificatie bestaat hieruit, dat de syndroomvormer 

opgesplitst is in twee deel-syndroomvormers die gebaseerd zijn op 

de twee deelsyndromen g1(x) en g2(x) waarvoor geldt (Appendix A, 

blz. A-11): 

g(x)= g1(x).g2(x) 

g(x)= x19+x15+x10+x9 +x8 +x6 +x4 +1= 

=(x12+x10+x8 +xS +x4 +x3 +1).(x7 +xS +x3 +1) 

(3.16) 

(3.17) 

Dat het generator-polynoom g(x) te splitsen is in twee deelpoly

nomen g1(x) en g2(x) is ook te verifiëren door de binaire repre

sentatie van g(x): 

{10001000011101010001} 

te delen door die van g2(x) 

{10101001}, 

hetgeen de representatie van g1(x) oplevert: 

{1010100111001}. 

De eerste deelsyndroomvormer werkt volgens g1(x) (fig. 3.17). 

Het benodigde teruggekoppelde schuifregister (fig. 3.18) heeft een 

herhalingslengte L= 63 en kan dus ook 63 verschillende syndromen 

(registerinhouden) leveren aan de patroonherkenner (4 k x 1 PROM), 

die overeen komen met de volgende foutpatronen: 

1. 1 bitfout :fout in de laatste positie van het code

woord 

2. 2 bitfouten:fout ih de laatste positie èn een fout 

iri een willekeurige andere positie. 
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Stage 1 I Stage 2 

I Data Output 

63 Bit- Shift Register 

I 

Control
Input 

feedback Shiftregister I teed back Shiftregister 

I 
g (X):x 7 +X5 +X3+1 

G 

g !xl =x12•x 10•x~ +xS• 
J X J. +X 3 + 1 

I 
PROM 14k x 1 bit l 

I 
I lnterpolation request 

fig. 3.17: De BCH-decoder voor de (63,44)-BCH-code (lit 3). 

SYNDROOM 

fig. 3.18: De syndroomvormer. 

De parity-check matrix H van deze code en deze syndromen zijn uit

gerekend in Appendix B. 

De decoderwerking is als volgt: 

Fase 1: Het 63-bits codewoord wordt ingeklokt in het tussen

register (een 63-bits schuifregister) en tegelijkertijd 

wordt het bijbehorende syndroom in de syndroomvormer 
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gevormd. 

Fase 2: Het 63-bits codewoord wordt uitgeklokt uit het tussen

register waarbij tegelijkertijd eventuele bitfouten worden 

gecorrigeerd (maximaal twee per 63-bits codewoord) en 

een tweede syndroom wordt gevormd volgens g2(x). 

Wanneer de beide syndromen nu nul zijn, is het uitge

klokte codewoord foutloos. 

Is dit niet het geval, dan wordt het codewoord niet 

gebruikt, maar worden door interpolatie twee nieuwe 

samples gevormd (voor één stereokanaal). 

De interpolator berekent de gemiddelde waarde vanhetaan het foute 

monster voorafgaande en het volgende monster door optellen van 

de 11-bits MSB-gedeelten en vervolgens door twee delen. 

Tenslotte worden aan het zodoende verkregen 11-bits woord de 

3 LSB's toegevoegd ,die zonder verdere bewerking uit het raster 

worden gehaald. Afhankelijk van de schaalfactor worden bits tussen

gevoegd na het MSB, waarna AID-conversie volgt. 



HOOFDSTUK 4 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 

Dit hoofdstuk beschrijft de toegepaste meetopstelling en geeft de 

resultaten van metingen aan een differentieel-coherente en aan 

een coherente QPSK-demodulator. 

Tenslotte volgen enkele conclusies en aanbevelingen. 

4.1. De meetopstelling en -resultaten. 

In de meetopstelling van fig. 4.1 werden de BER-krommen van de 

demodulatoren gemeten. 

De datagenerator levert het kloksignaal van 20,48 ~lliz en een PRBS 

(n = 23; fb = 20,48 Mb/s) aan de QPSK-modulator. 

De modulator levert een zo goed als ongefilterd QPSK-signaal met 

een draaggolffrekwentie van 118 t·lliz. 

Bij dit QPSK-signaal kan ruis toegevoegd worden, zodanig dat aan 

de demodulatoringang de (Eb/N
0

)-verhouding gevarieerd kan worden 

tussen 4 dB en 14 dB. 

De (Eb/N
0

)-verhouding bepaalt men door de (C/N)-verhouding na het 

meetfilter (BN= 28,6 ~lliz) te meten en om te rekenen vol8ens: 

(Eb/N
0

)= (C/N).(Bn/fb)= (C/N).1,4 

in dB :(Eb/N
0

)dB= (C/N)dB + 1,45 dB. 

(4.1 a) 

(4.1 b) 

De (C/N)-verhouding wordt gemeten bij een ongemoduleerde draaggolf 

(neem het gemiddelde van de vermogens bij de vier verschillende 

fasestanden). 

Dit vermogen is 0,5 dB hoger dan het vermogen van de gemoduleerde 

en gefilterde draaggolf die de demodulator aangeboden krijgt. 

Uitgaan van het gemoduleerde draaggolfvermogen zou een 0,5 dB 

gunstigere EER-kromme opleveren, maar in dat geval zou het vermo

gensverlies in de afgefilterde zijlobben van het QPSK-spectrum 

niet worden verdisconteerd. 
6 De BER-meter telt het aantal bitfouten in een meetcyclus van 10 , 

108 of 1010 bits lang en berekent de foutenkans P . 
e 
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Tevens kan een ongemoduleerde draaggolf worden toegevoegd met een 

frekwentie tussen 105 MHz en 130 MHz om de BER als funktie van 

de signaal-stoorverhouding te kunnen meten. 

De QPSK-modulator is een professioneel apparaat, ontwikkeld voor 

een bitsnelheid van 34 Mbit/s en een middenfrekwentie van 70 MHz 

(lit. 29). Omdat de totale Nyquistfiltering in de demodulator ge

schiedt, moest enkel een conversie van het PSK-signaal plaatsvinden 

van 70 ~lliz naar 118 MHz om een voor deze opstelling bruikbare 

modulator op te leveren. 

Van de bijbehorende coherente demodulator (lit. 29, 30) werd de 

draaggolfterugwinning (met een Costas-lus) gemodificeerd van 70 MHz 

naar 118 MHz en werd het Nyquist-filter vervangen door een 2e orde 

Butterworth-filter (B_3dB= 5,6 dB) zonder groepslooptijd-egalisatie. 

De differentieel-coherente demodulator met vertragingslijn werd 

gedimensioneerd volgens hoofdstuk 3. 

Een eerste beoordeling van de kwaliteit van een transmissiesysteem 

kan gebeuren aan de hand van het oogpatroon (fig. 4.2). 

Bij vergelijking van fig.4.2 b en fig. 4.2 d blijkt dat het gebruik 

van een ruisend referentiesignaal in de differentieel-coherente 

demodulator bij dezelfde (C/N)-verhouding meer ruis in het oogpatroon 

veroorzaakt en dus een hogere bitfoutenkans veroorzaakt. 

Bij vergelijking met de meetwaarden van de originele modulator en 

demodulator (lit. 29) blijken de eigenschappen nauwelijks be-

invloed te zijn door de modificaties. 

De degradatie ten opzichte van de ideale DEQPSK-kromme bedraagt 

1,2 dB bij een BER=10-3 (lit. 29: 1,2 dB). 
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b 
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fig. 4.2: De oogpatronen: 

a) coherente demodulator (geen ruis toegevoegd) 

b) idem; Eb/N
0 

= 10 dB 

c) differentieel-coherente demodulator 

(geen ruis toegevoegd) 

d) idem; Eb/N
0 

= 10 dB 
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De degradatie van de differentieel-coherente demodulator bedraagt 
-3 1,8 dB (BER= 10 ). 

-3 Het verschil met de coherente demodulator bedraagt 2,4 dB (BER= 10 ). 

4.2. Invloed van de vertragingstijd op de degradatie 

Om een indicatie te verkrijgen omtrent de nauwkeurigheid waarmee 

de vertragingslijn in de differentieel-coherente demodulator 

vervaardigd dient te worden, is het verband onderzocht tussen de 

toename van de ontvangerdegradatie en de afwijking van de vertra

gingstijd van de ideale waarde (fig. 4.4). 

De vertragingstijd wordt in stappen van een zodanige grootte ge

varieerd, dat de fase (die immers ook heinvloed wordt) in stappen 

van 90° gevarieerd wordt. 
0 Op een draaggolffrekwentie van 118 ~1Hz komt 90 overeen met een 

tijd van 2,1 ns. 

De bitstromen kunnen hierdoor geÏnverteerd en/of verwisseld worden, 

hetgeen in het digitale deel van de ontvanger gemakkelijk weer 

ongedaan kan worden gemaakt. 

Uit fig. 4.4 blijkt, dat een afwijking ten opzichte van de nominale 

waarde van 97,6 ns van +4;2 ns of -4,2 ns een extra degradatie 

veroorzaakt van 0,1 dB; de degradatie veroorzaakt door een afwij

king van +2,1 ns of -2,1 ns was zelfs nauwelijks meetbaar. 

Een afwijking van +8,2 ns of -8,2 ns geeft een toename van de 

degradatie van 0,4 dB bij een BER= 10-3 • 

Kritischer dan de vertragingstijd zelf, is het faseverschil waar

mee het ontvangen signaal en het vertraagde signaal bij de 

vermenigvuldiger aankomen. 

Enkel ter illustratie: in het geval van coherente detectie van QPSK 

is het verband tussen de fasefout in de referentiedraaggolf en de 

foutenkans gegeven door (lit. 10): 
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P (QPSK) 
e 

8 )} 
e 

+ Q{/(2Eb/N ).(cos 8 - sin 8 )}] o e e 
(4.2) 

Het verband tussen de statische fasefout 8e en de veroorzaakte 

extra degradatie is weergegeven in fig. 4.5. 

Bij 8 45° blijkt de informatie in één bitstroom geheel verloren 
e 

te gaan, terwijl de (Eb/N
0

)-verhouding in de andere bitstroom met 

3 dB verhoogd wordt. 

J 

extra L 
degra-
dat ie I 
[dB] 

0 
o• t.O• 

8 e 

fig. 4.5: Theoretisch verband tussen de extra degra

datie en de statische fout in de fase van 

de referentiedraaggolf. De fasefout kan ook 

als een fout in de vertragingstijd worden 

opgevat: f
0 

= 118 MHz. 

Wanneer men een extra degradatie van 0,3 dB toelaat moet de fase 

nauwkeurig zijn binnen 5° . 

Het verband tussen de fasefout en de extra degradatie in het geval 

van de differentiële demodulatie met een vertragingslijn moet echter 

nog onderzocht worden. 
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4.3. Invloed van de Nyguistfiltering op de degradatie. 

De ideale Nyquistfilterkromme (blz 3.12) kan in de praktijk helaas 

enkel benaderd worden. 

De nauwkeurigheid van deze benadering bepaalt de door de Nyquist

filtering veroorzaakte degradatie ten opzichte van het denkbeeldige 

geval met ideale filtering. 

Een 4-tal filters is onderzocht (fig. 4.6): 

1. 2e orde Butterworthfilter B_3dB= 0,55/Tb= 5,6 MHz (lit 14) 

2. 3e orde Butterworthfilter B_3dB= 0,55/Tb= 5,6 MHz (lit 14) 

3. 4e orde Butterworthfilter B_3dB= 0,55/Tb= 5,6 MHz (lit 14) 

4. se orde Butterworthfilter B-3dB= 5,12 MHz 
' 

met groepsloop-

tijd egalisatie), als benadering van het "eosine roll-off"-

filter met a =0,5 (lit 3). 

Overeenkomstig de literatuur (lit 14) blijken de twee een-

voudigste filters de beste resultaten op te leveren. Oorzaken 

hiervan kunnen zijn : de toename van de verliezen en van de afwijking 

in de groepslooptijd van hogere orde filters in het gebied van 

de hoogste trekwenties in de doorlaatband. 
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4.4. Onderlinge beinvloeding van het QPSK-systeem en FM-radio-omroep 

in één kabelsysteem 

Onderzoek naar de invloed van een stoorsignaal op de degradatie is 

in dit geval zeer relevant, omdat men het QPSK-signaal over kabel

netten wil distribueren in het frekwentiegebied van 111 HHz tot 

125 :tv!Hz. 

Naast dit QPSK-signaal worden tevens de T.V.-signalen en FM-radio

omroepsignalen over deze kabelnetten gedistribueerd. 

Bij de meeste ontvangers voor de FM-omroep is de frekwentie van de 

meng-oscillator 10,7 MHzhoger dan het te ontvangen FM-signaal. 

De FM-band bevindt zich tussen 87,5 MHz en 108 :tv!Hz en dus varieert 

de frekwentie van de oscillator tussen 98,2 HHz en 118,7 ~!Hz, dat 

wil zeggen, ook door de helft van het voor het QPSK-signaal gereser

veerde frekwentiegebied. 

Dit kan storing veroorzaken omdat het oscillatorsignaal onbedoeld 

via de mixer en de hoogfrekwenttrap van de FM-ontvanger in het kabel

net terecht komt. Verder bevindt zich het gebied van de spiegel

frekwenties van deze n·l-ontvangers zich tussen 108,9 :tv!Hz en 129,4 HHz. 

Het zich in dit gebied bevindende QPSK-signaal zal het ruisniveau 

in de FM-ontvanger doen toenemen. 

Onderzocht is, welke signaal-stoor verhouding (C/S) aan de demodula

tor toelaatbaar is om nog een bepaalde BER te kunnen halen (fig. 4.7), 

afhankelijk van de frekwentie van het stoorsignaal. 

Deze metingen zijn verricht zonder toevoeging van ruis (fig. 4.7.a) 

en bij een (Eb/N
0

) = 14,7 dB, zoals verwacht in het WARC-kanaal 

(figuur 4.7.b,c,d). 
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fig. 4.7: Toelaatbaar niveau van een stoorsignaalS 

bij een bepaalde BER en (Eb/N
0

) 

(differentieel-coherente demodulator). 
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4.5 Conclusies en aanbevelingen. 

4.5.1 Resultaten en conclusies. 

Als onderdeel van het afstudeerwerk bij het APL van de HIG-Audio van de 

Nederlandse Philips bedrijven is een differentieel-coherente QPSK

demodulator voor een bitsnelheid van 20,48 Mb/s en een middenfre

kwentie van 118 MHz ontwikkeld, bedoeld voor een ontvanger voor digi

tale radio-omroep. Een vergelijking met de coherente demodulatie

methode kon getrokken worden door metingen te verrichten aan een naar 

deze bitsnelheid en middenfrekwentie omgebouwde professionele coherente 

demodulator (met Costas-lus draaggolfterugwinning). Oorspronkelijk was 

deze demodulator bedoeld voor een bitsnelheid van 34 Mb/s en een mid

denfrekwentie van 70 MHz. Verder is de middenfrekwentversterker, die 

in de ontvanger aan de QPSK-demodulator voorafgaat, ontwikkeld. 

De differentieel-coherente demodulator, die met relatief goedkope on

derdelen gerealiseerd is, blijkt een degradatie van 1,8 dB te vertonen. 

Dit is gemeten bij een BER = 10-3 ; bij het meten van de (C/N)- verhou

ding, waaruit de (Eb/N
0
)- verhouding kan worden afgeleid, is het ver

mogen van de ongemoduleerde draaggolf genomen. 

De degradatie van de coherente demodulator blijkt niet veranderd te 
-3 zijn door de modificaties en blijkt een BER = 10 te kunnen bereiken 

bij een 2,4 dB lagere (Eb/N
0
)- verhouding. 

Een tolerantie van 4% in de vertragingslijn in de differentieel-cohe

rente demodulator geeft een extra degradatie van maximaal 0,4 dB. 

De sterke degradatie die veroorzaakt kan worden door een fout in het 

faseverschil tussen het vertraagde en het directe signaal maakt een 

fijnafstelling van dit faseverschil waarschijnlijk noodzakelijk. 

De Nyquistfiltering kan (geheel aan de demodulatorzijde) met een 2e 

orde Butterworthfilter geschieden, zonder groepslooptijd-egalisatie. 

Een stabiele voedingsspanning is zeer belangrijk, in het bijzonder 

voor de beslissingsdetektoren. 
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Tenslotte blijkt de distributiefrekwentie van 118 MHz geen goede 

keuze te zijn, wegens de te verwachten onderlinge storing tussen de 

op het kabelnet aangesloten ontvangers voor FM-omroep en het 

digitale omroepsysteem. 

Onderzocht moet nog worden, wat het preciese verband is tussen de fout 

in het faseverschil tussen het directe en het vertraagde signaal, en 

de hierdoor veroorzaakte toename van de degradatie. 

Beter is, om te demoduleren op de standaard middenfrekwentie van 

70 MHz en de ontvanger te voorzien van een afstembare frekwentie

omzetter, zodat de distributiefrekwentie afhankelijk van de 

plaatselijke omstandigheden gekozen kan worden. 

Een afstembare ontvanger zal zeker noodzakelijk zijn, wanneer er meer

dere digitale omroepsignalen over hetzelfde kabelnet gedistribueerd 

worden. Tevens biedt de standaard middenfrekwentie van 70 MHz voor

delen bij het ontwerpen en produceren van de ontvanger. 

De vertragingslijn (en het middenfrekwentfilter) zullen in SAW-tech

niek gerealiseerd moeten worden, in het geval van produktie van de 

ontvanger in grote aantallen. 

De tijdrovende en dus kostenverhogende afregeling van deze gedeelten 

kan dan grotendeels vervallen. Realisatie op glas-epoxy printplaat is 

eveneens het overwegen waard. 

Een interessant punt voor verder onderzoek is de gevoeligheid van de 

coherente demodulator, in het bijzonder de draaggolfterugwinning, 

voor storende draaggolven. 

Deze gevoeligheid is waarschijnlijk groter dan die van de differen

tieel-coherente demodulator. 
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APPENDIX A 

FOUTEN-CORRIGERENDE CODES 

Een van de vele mogelijkheden om digitale data te coderen is gebruik 

te maken van blok-codes: de inkomende bitstroom met een datafrekwen

tie R wordt verdeeld in blokken ter lengte k, waarna aan elk blok 

n-k redundante bits worden toegevoegd volgens een nader te bepalen 

algorithme. Hieruit resulteert een (n,k)-blok-code (fig. A-1). 

k-symbol 
in formation sequence 

souree 

R sym/s 

R ~ sym/s 
k 

Modulator' 
transmitter 

n-symbol 
codeword 

k souree symbols 
n - k redundant 
parity symbols 

(n, k) codeword structure 

Noise and 
other disturbances 

Channel 

~ =code rate 
n 

Demodulator/ 

n-symbol 
received 
sequence 

fig. A.l: Blokschema van het communicatie systeem (lit. 6) 

De eneader zet het data-woord x 

om in het code-woord y 

Y = (yl,y2, ··· yn)' 

waarna de decoder het ontvangen woord z 

z = (z 1 ,z2 , ... zn) 

(A.l) 

(A.2) 

(A.3) 

aangeboden krijgt, dat behoudens transmissiefouten identiek aan y is. 

De decoder kiest nu voor dat codewoord dat een Hamming afstand e of 

minder tot het ontvangen woord heeft ("Bounded distance decoding"). 
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nf.'rghbour word 
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Nachbon~ort 
nerghbour word 

fig. A.2: "Bounded distance decoding". 

Wanneer z niet binnen een bepaalde cirkel rond een codewoord valt, 

volgt een foutmelding. De Hamming afstand tussen y en z is gedefi

nieerd als het aantal (binaire) "één"-en in de modulo-twee som (de 

modulo-twee som wordt element voor element genomen zonder carry, 

(exclusive-or)) van y en z. 

Omdat de informatiebitfrekwentie R gelijk moet blijven, zal de code

bitfrekwentie toenemen met een faktor n/k; hierdoor neemt bij een 

constant zendervermogen de ontvangen energie per bit af. Een effi

ciënte code levert echter door zijn fouten-corrigerende capaciteiten 

toch een netto winst op. Voor een vergelijking bekijken we de woord-

foutenkansen P en P in het ongecodeerde en gecodeerde geval, weu wee 
met synchrone demodulatie (Q-funktie), en perfekte draaggolfterug-

winning. 

Ongecodeerd: 

overgebracht 

p 
we u 

(q is 

p = we u 

is één minus de kans dat alle bits correct zijn 

de bit-foutenkans). 

1 - (1 - q )k 
u 

= Q{/2.(Eb/N ) 1
} 

0 u 

(A.4) 

(A.S) 

Gecodeerd:een woordfout treedt op wanneer er meer dan e fouten ge

maakt worden , waarbij e het maximale aantal fouten is, dat de code 

kan corrigeren. n 
p = L (~).qi.( 1-q )n-i 

wee i=et-1 1 c c 
(A.6) 

= Q{/2.(k/n).(Eb/N )
1

} 
0 u 

(A.7) 
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De q -curve ligt lO·log (n/k) dB boven de q -curve. Fig. A-2 illus-c u 
treert hoe verschillende codes desondanks een netto winst opleveren in 

de bitfoutenkans. 

Let wel: bij gebruik van kiachtigere codes (langere woorden en hogere 

redundantie) gaat de BER -kromme steeds steiler verlopen en de grens 

tussen correcte werking en volledig uitvallen van het systeem wordt nu 

steeds abrupter; (tijdelijke) systeemdegradaties moeten in dit geval 

zeer goed in de hand gehouden worden. 

fig. A.3: Bitfoutenkans bij gebruik van verschillende 

BCH -codes (lit. 6). 
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Een speciaal soort blok-code is de lineaire code, waarbij het code

woord als volgt kaD worden berekend: 

Y = X.G (A.8) 

G is de generator-matrix (n bij k), zodat 

k 
y. = ~x .• g .. 

J i=1 1 1J 
, j=1, 2, ... , n (A.9) 

De systematische codes zijn weer een speciaal soort lineaire code, 

waarbij de eerste of laatste k codesymbolen identiek zijn aan de 

data symbolen: 

y = [ x1 ,x2' "· xk,yk+1' "· yn] 

of: y = [ Y 1 'Y 2' · · · Y n-k 'x1' · · · xk] 
De generator-matrix neemt nu de volgende vorm aan: 

1

1 ,0, ... 0 
0,1' 0 

G = 

0,0, ... 1 

(A .10a) 

(A .lOb) 

(A.lla) 

(A.llb) 

Uit de j -de kolom is af te lezen welke data-bits modulo-twee moeten 

worden opgeteld om het j -de codewoord te krijgen (zie ook het voor

beeld op blz. A-5). 

Uit de generatormatrix is eenvoudig de "parity-check" -matrix H af 

te leiden: 

H = [~i-~] (A.12) 

De ontvanger berekent het produkt van het ontvangen woord Z en de 

parity-check-matrix, waarbij Z de modulo-twee som is van het verzon

den woord en het foutenpatroon E: 

s = z.1f = c 'Y ~ Ë ) . H = Y".ïf e Ë. 'H (A.13) 

~modulo-2 sommatie 
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Uit (A.9) en (A.lOa) volgt nu voor de elementen yh. van het produkt Y.H 
J 

k 
yh c r* y g ) e y = 

j i=l i" i,k+j k+j 
k* 

c r x. . g. k .) e Yk . 
i=l l l' +J +J = 

= yk+j (9 yk+j = 0 (j = 1, .•• ,n-k) (A.l4) 

Alle elementen van Y.H zijn dus identiek aan nul, dus: 

S = E.H (A.lS) 

en S wordt dus enkel door het foutenpatroon E bepaald en niet door de 

data zelf. 

S wordt het "syndroom" (ziektebeeld) genoemd; een syndroom bestaande 

uit enkel nullen wil zeggen dat er een correct codewoord is ontvangen 

(dat wil niet zeggen dat er geen fouten zijn gemaakt tijdens de trans-

. . ') IDlSSle. • 

Tot een bepaald maximurn aantal bitfouten e kan een correct codewoord 

verkregen worden door E modulo-twee bij het ontvangen woord Z op te 

tellen. 

Een andere rnanier om een codewoord te representeren is als coëffi-

cienten van een polynoom van x: 

c(x) 2 n-1 (A.l6) = ao + a 1x + a 2x + .... + a n-Ix 

Een polynoomcode is een verzameling van polynomen van de graad n-1, 

die alleen restloos deelbaar zijn door een polynoom g(x), het zoge

naamde generatorpolynoom van de code. 

Neem bijvoorbeeld het volgende generatorpolynoom g(x) en datapoly

noom d(x): 

g(x) 

d(x) 

= 1 + x + x
3 

De code-polynomen ((7,4)-Hamrning-code) zijn nu van de vorm: 

3 2 3 c(x) = g(x).d(x) = (l+x+x )(d0+d 1x+d2x +d
3

x ) = 

(A.l7) 

(A.l8) 

2 3 4 5 6 d0+(d0+d 1)x+(d 1+d2)x +(d0+d2+d 3)x +(d 1+d3)x +d 2x +d3x 

(A.l9) 
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Omdat dit over het algemeen geen systematisch eneacteerschema oplevert, 

moet het volgende stelsel worden opgelost, waarbij b(x) het "infor

matiepolynoom" wordt genoemd: 

bo do + d2 + d3 do bo + b2 + b3 

bl dl + d3 dl bl + b3 
~ 

b2 = d2 d2 = b2 (A.20) 

b3 d3 d3 = b3 

Dit levert na substitutie een systematische code (op de laatste 4 po

sities) op: 

c(x) = (b0+b2+b3 ) + (b0+b 1+b2)x + 

4 5 6 b
1
x + b2x + b3x = 

2 3 4 5 = ao + alx + a2x + a3x + b4x + bsx 

De generator matrix G kan nu bepaald worden: 

ao al a2 a3 a4 as a6 

bo 1 1 0 1 0 0 0 

bl 0 1 1 0 1 0 0 

b2 1 1 1 0 0 1 0 

b3 1 0 1 0 0 0 1 

Tabel A.l: Bepaling van de generatormatrix G=[P!rk). 

- [ ~ G = 1 
1 

1 0 
1 1 
1 1 
0 1 

1 0 0 0] 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 en H = 

1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 

------
1 1 0 
0 1 1 
1 1 1 
1 0 1 (A.22) 

Eén andere methode om de pariteitscoëfficiënten te berekenen is 

als volgt: 

p(x) 3 = x . b(x) mod g(x) (A.23) 
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Dit is de rest van de (staart-) deling x3 .b(x) door g(x). 

Dit levert bij ons voorbeeld op: 

x3 .b(x)/g(x) 

p(x) 

3 2 b3x +b2x +(b1+b3)x +b0+b2+b3 , rest p(x) 

2 (b
0

+b2+b
3

) + (b
0
+b

1
+b

2
)x + (b

1
+b2+b

3
)x 

(A.24) 

Het codewoord in de systematische vorm wordt: 

c(x) = p(x) + x3 .b(x) (A.25) 

3 Omdat p(x) de coefficiënten 0 tot en met n-k,en x .b(x) de coeffi-

ciënten n-k+l tot en met n bepalen van c(x), kan c(x) eenvoudig 

bepaald worden door p(x) en x3 .b(x) "achter elkaar" te plaatsen (er 

hoeven bij formule(A.25)géén coefficiënten te worden opgeteld). 

Dit is van belang bij de implementatie met behulp van schuifregisters 

en "exclusive-or" -poorten. 

t= 

0 

1 

2 

3 

4 

1 I'\ 
b3,b ~ ~ 

~'-- j • 
Jr'\ 

Rl R2 R3 R4 Rs R6 Ro ~v ...._ 

fig. A.4: Encoder met schuifregisters en EXOR-poorten. 

REGISTER-INHOUD 

R _Rl R2 R3 R4 Rs R6 0 

0 0 0 0 0 0 0 

b3 b3 0 b3 0 0 0 

b2 b2+b3 b3 b2 b3 0 0 

bl+b3 bl+b2+b3 b2+b3 bl b2 b3 0 

bo+b2+b3 bo+bl+b2 bl+b2+b3 b bl b2 b3 0 

tabel A.2: Achtereenvolgende registerinhouden na elke 

klokpuls. 

De vier informatie-bits b3 ,b2 ,b1 ,b0 worden achtereenvolgens in de 

schakeling ingeklokt; tabel 2 geeft de inhoud van de registers weer 

na elke keer schuiven; na vier keer schuiven bevatten zij het code

woord c(x). 
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De registers R
0 

tot en met R2 zijn geschakeld volgens het generator-
3 polynoom g(x) = 1 + x + x en bevatten tenslotte de pariteits-bits 

(formule(A.23)). De registers R3 tot en met R6 bevatten de informatie

bits (systematische code) en het woord kan nu verzonden worden. 

Interessant is de responsie van R0 tot en met R2 op de volgende 

reeks: {1,0,0,0,0,0,0} ("impulsresponsie"). 

Ra R1 R2 

1 1 0 
0 1 1 
1 1 1 
1 0 1 --------
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 

Tabel A.3: Responsie op de input {1,0,0,0,0,0,0} 

Dit is precies de "parity-check" -matrix van de (7,4) -Hamming code. 

Een veel gebruikte decoder voor BCH -codes (de Hamming-codes zijn 

eenvoudige BCH -codes) is de Meggitt -decoder (lit. 19). Deze decoder 

maakt gebruik van een alternatieve definitie van het syndroom S: 

S(x) = z(x). mod g(x) (A.26) 

Implementatie met schuifregisters ligt nu voor de hand (vergelijk (A.23)) 

Omdat alle codewoorden restloos deelbaar zijn door g(x) (formule (A.19)) 

zal S(x) ook hier alleen afhankelijk zijn van het foutenpatroon in het 

ontvangen polynoom z(x). 

Een gemodificeerde vorm van S(x) is: 

s1(x) = z(x) mod g1(x) 

S2(x) = z(x) mod g2(x) 

S (x) = z(x) mod g (x) 
n n 

(A.27) 

(A.28) 

De deelsyndromen s1(x) ... Sn(x) bevatten gezamelijk dezelfde informa

tie als S(x) (lit. 20,21); dit kan handig zijn bij de realisatie van 

een decoder. 
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Verder maakt de decoder gebruik van de volgende aannamen: 

1. Er is een één -éénduidige relatie tussen de verzameling van cor

rigeerbare foutenpatronen en de verzameling van syndromen. 

2. Als het foutenpatroon (codewoord) één plaats rechts-cyclisch ver

schoven wordt, dan kan het nieuwe, daarmee corresponderende syn

droom gevonden worden door de inhoud van de schuifregisters van de 

syndroomvormer ook één maal rechts-cyclisch dóór te klokken. 

De n bits van het ontvangen codewoord z(x) worden tegelijkertijd inge

klokt in het n-bits schuifregister en in de syndroomvormer. Het aldus 

gevormde syndroom wordt door de patroonherkenner (ROM of logica) 

beoordeeld volgens tabel 4. 

in 
~ 

j ' Ro ~ ~ 
R1 R2 'J 'V 

! l l 
PATROONHERKENNER 

(101) 

~ so s1 ·s 
2 s3 s4 ss 

~ 

s6 
f ~ 
'J 

gecorrigeerd 

codewoord. 

fig. A.S: Meggitt -decoder voor (7,4) - Hamming code. 

SYNDROOM BITFOUT IN POSITIE: e 

1 0 0 6 0 

0 1 0 5 0 

0 0 1 4 0 

1 1 0 3 0 

0 1 1 2 0 

1 1 1 1 0 

1 0 1 0 1 

tabel A.4: Werking van de patroonherkenner voor de (7,4)-Hamming

code. 
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De één -éénduidige relatie tussen de syndromen en de foutenpatronen 

is duidelijk, evenals het feit dat de code niet meer dan één fout kan 

corrigeren; er zijn slechts acht verschillende syndromen. 

Het codewoord wordt nu serieel uit het schuifregister geschoven waar

bij tevens het syndroom in de syndroomvormer wordt rondgeschoven. De 

patroonherkenner levert e = 1 als output wanneer het patroon s = 101 

herkend wordt, dat wil zeggen: het symbool in het register s1 is fout 

en moet bij het uitklokken geinverteerd worden. 

Voorbeeld: Een datawoord b = (1,0,0,0) wordt gecodeerd tot 

t= 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

c = (1,0,0,0,1,0,1); het tweede bit in het ontvangen 

woord z blijkt echter geinverteerd te zijn: z = 

(1,1,0,0,1,0,1) en de syndroomvormer bevat het syndroom 

s = (1,1,1), dat wil zeggen: het tweede bit is fout, 

wat gecorrigeerd wordt bij het uitklokken (tabel 5). 

in R1 R2 R3 so s1 s2 s3 s4 ss s6 e uit 

1 1 0 0 1 - - - - - - - -
1 1 1 0 1 1 - - - - - - -

0 0 1 1 0 1 1 - - - - - -
0 1 1 1 0 0 1 1 - - - - -
1 0 0 1 1 0 0 1 1 - - - -

0 1 1 0 O· 1 0 0 1 1 - - -
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

- 1 0 1 - 1 0 1 0 0 1 1 0 

- 1 0 0 - - 1 0 1 0 0 0 0 

- 0 1 0 - - - 1 0 1 0 0 0 

- 0 0 1 - - - - 1 0 1 0 1 

- 1 1 0 - - - - - 1 0 0 0 

- 0 1 1 - - - - - - 1 0 1 

tabel A.S: Voorbeeld van de werking van de decoder. 
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Het is ook mogelijk de output van de patroonherkenner terug te kop

pelen naar de syndroomvormer. Het effect van een gecorrigeerde fout 

wordt zodoende uit het syndroom verwijderd, zodat een syndroom bestaan

de uit enkel nullen resulteert, wanneer een correct codewoord wordt 

uit geklokt. 

Als men ervoor kiest om niet alle corrigeerbare fouten te corrigeren 

(om redenen van een lagere decoder-complexiteit en een grotere be

trouwbaarheid bij het voorkomen van "burst-errors") kan men "error

alarm" genereren aan de hand van het syndroom, wanneer een codewoord 

met één of meerdere fouten werd uitgeklokt. 

Ter illustratie: een decoder voor een drie fouten corrigerende 

(15,7)-BCH -code moet één patroon kunnen herkennen voor single-error

correctie; acht patronen voor twee fouten en negentien verschillende 

patronen om drie fouten in één woord te kunnen verbeteren (lit. 21). 
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BEREKENING VAN DE DECODER-SYNDROMEN 

Als eerste syndroomvormer wordt een 12-bits teruggekoppeld schuif

register gebruikt (fig.B.1) met als generatorpolynoom: 

(B .1) 

SYNDROOM 

fig.B.1 : Syndroomvormer volgens g1(x) 

De syndroomvormer levert en 12-bits woord bestaande uit enkel nullen 

wanneer een foutloos codewoord ontvangen is ; is bijvoorbeeld het 

laatst ingeklokte bit van het codewoord fout, dan wordt het patroon: 

s1 = {1,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,o} 

Het syndroom behorende bij een bit-fout in de op één na laatste 

positie wordt gevonden door het patroon s1 één plaats naar rechts 

door te schuiven in de syndroomvormer. 

Zodoende kunnen de syndromen S. gevonden worden behorende bij één 
l 

bitfout in het codewoord op de 1e t/m de 63e plaats (tabel B.1). 

De gevonden tabel van syndromen komt overeen met de "paritycheck"

matrix H van het generatorpolynoom g1(x). 

De patroon herkenner hoeft echter alleen dàt patroon te herkennen, 

behorende bij een bitfout in de momenteel uit te klokken positie 

(de meest rechtse in het tussenregister). 
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Dit syndroom is 

s 63 { 0' 0' 1' 1' 1 '0 '0' 1 '0' 1 '0' 1} 

Bij herkenning van dit patroon levert de patroonherkenner een "1", 

waardoor het uitgeklokte bit geinverteerd (dus gecorrigeerd) wordt. 

De syndromen behorende bij een bitfout op positie 63 plus een bitfout 

op een willekeurige andere positie i worden gevonden door de syndro

men s63 en Si modulo-2 op te tellen(Tabel B.2). 

Als patroonherkenner doet een ROM dienst : de syndromen van Tabel B.2 

zijn nu die adressen van de 212 = 4k bit brede ROM waar een "een" 

als data is opgeslagen ; alle andere adressen bevaten een "nul". 

De tweede syndroomvormer (volgens g2(x)) heeft als patroonherkenner 

een "OF"-poort, die test of het syndroom enkel nullen bevat. 

Dezelfde test ondergaat het na uitklokken en corrigeren van het 

codewoord overgebleven eerste syndroom. 

Omdat een foutloze berekening van tabellen van een dergelijke grootte 

met de hand ondoenlijk is, is er een computerprogramma gemaakt. 

Dit programma leest eerst. de parameters van het teruggekoppelde schuif

register (aantal cellen n, terugkoppelpunten g. = 0 of 1), vult het 
~ 

register met de beginstand R
0 

(t=O), ... , R11 t=O 1,0, ... ,0 

Zolang er geen "1" in R
11 

staat heeft de terugkoppeling geen invloed 

(voor t=1,2, ... ,n (n=11), alleen maar schuiven van de registerinhoud). 

Vanaf de (n+1)e keer schuiven moeten de registerinhouden berekend 

worden volgens : 

i 0 ... 11 

t = 12 •.. 62 

g. 
~ 

0 of 1 

(B.2) 
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Op t=63 wordt de begintoestand weer bereikt (Tabel B.l). 

Tenslotte worden de registerinhouden van t=62 (S63 ) en één van de 

inhouden op t=0 ... 61 (S.) bij elkaar opgeteld en afgedrukt (Tabel B.2). 
1 

M.b.v. deze laatste tabel wordt de patroonherkenner geprogrammeerd. 
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tabel B.2: Te herkennen enkelvoudige en dubbele foutpatronen. 


