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VOORWOORD 

Tijdens de periode van april 1982 t/m febr. 1983 is door mij bij 

de afdeling Voorontwikkeling Radio (VOR) van Philips' Telecommu

nicatie Industrie BV te Huizen (NH) een afstudeeropdracht vervuld. 

De afstudeeropdracht is een onderdeel van het r 2-onderwijsprogramma 

van de 5-jarige studie voor elektrotechnisch ingenieur aan de 

Technische Hogeschool Eindhoven. 

Mijn dank gaat uit naar de leiding van PTI, ml]n afstudeerhoog

leraar prof.dr. J.C. Arnbak, het hoofd van de afdeling VOR 

ir. J. Noordanus, mijn dagelijks begeleider bij PTI ir. M. Kunst 

en de begeleiders van de THE ir. A.P. Verlijsdonk en ir. J. Dijk, 

voor de geboden mogelijkheid tot afstuderen in de industrie, de 

prettige samenwerking en de voortreffelijke begeleiding tijdens 

mijn afstudeerperiode. 

De combinatie van wetenschappelijke begeleiding door de THE en de 

meer resultaat-gerichte begeleiding door PTI heeft het afstuderen 

tot een goede -en plezierige- voorbereiding op een toekomstige 

werkkring gemaakt. 

Hilversum, 
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SAMENVATTING 

Beeldtelefonie is een vorm van communicatie waarbij twee of 

meer gebruikers niet alleen elkaar kunnen horen, zoals bij 

gewone telefonie, maar waarbij deze gebruikers tevens via 

beeldschermen visueel contact met elkaar kunnen hebben. 

Voor een beeldtelefonie-experiment via de B-transponder van 

de "Orbital Test Satellite" (OTS) is als afstudeeropdracht 

bij de afdeling Voorontwikkeling Radio van Philips' Telecommu

nicatie Industrie BV te Huizen (NH) een modulator-demodulator 

(modem) ontwikkeld. 

De modem realiseert de aanpassing van een digitaal beeldtelefoon

signaal met een bitsnelheid van 8.448 Mbit/s aan het 70 MHz 

middenfrekwent gedeelte van het grondstation van de Technische 

Hogeschool Eindhoven. 

Dit afstudeerverslag geeft een beschrijving van het ontwerp en 

de realisatie van de modem. 

Na een verantwoording van de keuze van de modulatiemethode 

wordt een mogelijke opbouw van de modem besproken. 

Aan de hand van deze opbouw worden voor de verschillende 

functionele delen van de modem de ontwerpoverwegingen gegeven 

die tot de uiteindelijke realisatie hebben geleid. 
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0. INLEIDING 

Beeldtelefonie is een vorm van communicatie die tegenwoordig 

hernieuwde belangstelling ondervindt. 

Uit experimenten met beeldtelefonie in de jaren '70 is gebleken 

dat beeld niet in alle gevallen van communicatie een gewenste 

aanvulling op geluid hoeft te betekenen. Omdat bovendien de 

kosten van transmissie van een videosignaal hoog zijn zal gebruik 

van de beeldtelefoon, op een zelfde schaal als nu de klassieke 

telefoon, uitgesloten zijn. 

Echter, voor een bepaalde groep van gebruikers kan de toepassing 

van de beeldtelefoon voor "videoconferencing" aantrekkelijk worden. 

Met name voor bedrijven en ondernemingen waarvan de organisatie

structuur steeds groter en complexer wordt is het noodzakelijk 

een efficiënte communicatie tussen alle hiërarchische niveau's 

in stand te houden. 

Vanwege de vaak grote geografische spreiding van de gebruikers 

in de organisatie kan ''videoconferencing" hier in een belangrijke 

mate toe bijdragen. 

De drie belangrijkste voorwaarden waaraan een te introduceren 

"videoconferencing'' systeem moet voldoen zijn 

- Eenvoudige toegankelijkheid tot het communicatienet en 

voldoende flexibiliteit in aantal en structuur van de te 

maken verbindingen. 

- Relatief lage kosten van een verbinding. 

- Mogelijkheid tot "encryption" om geheimhouding te waarborgen. 

Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door gebruik te maken 

van een digitaal satelliet communicatie-systeem met relatief 

kleine grondstations in de nabijheid van de gebruikers. 

Verschillende voorstellen voor experimenten met "videoconferencing" 

zijn gedaan. Alle voorstellen gaan uit van een 313-lijns analoog 

videosignaal met een basisbandbreedte van 1. 2 MHz. Deze waarden 

zijn gebaseerd op de (analoge) beeldtelefoon die Philips in de 

70-er jaren heeft ontwikkeld.Het basisband-signaal wordt gedigi

taliseerd waarbijin eerste instantie de bitsnelheid tot 8.448 

Mbit/s wordt beperkt. Het ligt in de bedoeling om uiteinde-

lijk door gebruik van geavanceerde data-reductie technieken tot 

een bitsnelheid van 2.048 Mbit/s te komen. 
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De bitsnelheden 2.048 Mbit/sen 8.448 Mbit/s zijn de door het 

CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Télépho

nique gestandaardiseerde bitsnelheden van het eerste resp. 

tweede PCM-multiplex niveau. 

Het digita signaal wordt vervolgens d.m.v. vier-fasen modulatie 

van een draaggolf via een satellietverbinding overgebracht. 

Toegang van meerdere gebru s tot de satelliet wordt verkregen 

door gebruik te maken van "multiple access" technieken. 

Bij de vakgroep Telecommunicatie van de afdeling Elektrotechniek 

van de Technische Hogeschool Eindhoven (THE) is een grondstation 

beschikbaar, met een antenne met een diameter van 8 meter, 

ingericht voor experimenten met de OTS-2 satelliet. 

Het ligt in de bedoeling om in de loop van 1983 met dit grond

station een beeldtelefoon communicatie-experiment via de 

B-transponder (bandbreedte ongeveer 13 MHz) van de OTS-satelliet 

uit te voeren. 

Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de beeldtelefoon van Philips 

uitgebreid met een coder die het analoge videosignaal omzet in 

een digitaal signaal met een bitsnelheid van 8.448 Mbit/s. 

De schakel tussen het grondstation van de THE enerzijds en de 

beeldtelefoon van Philips met de toegevoegde coder anderzijds 

zal gevormd worden door een 8.448 Mbit/s 70 MHz modem. 

Deze modem is door mij tijdens mijn afstudeerperiode (1 april '82-

28 febr. '83) bij Philips' Telecommunicatie Industrie BV te 

Huizen (NH) gerealiseerd. 

Dit verslag vormt een beschrijving van het ontwerp en de reali

satie van de modem. In hoofdstuk 1 wordt een verantwoording van 

de keuze van de modulatiemethode gegeven. Hoofdstuk 2 behandelt 

een mogelijke opbouw van de modem aan de hand waarvan in hoofd

stuk 3 een praktische benadering van de filtering aan zend- en 

ontvangkant wordt gegeven. 

De draaggolf- en klokterugwinning worden in hoofdstuk 4 resp. 

hoofdstuk 5 beschreven waarna hoofdstuk 6 over differentië 

codering het ontwerp van de modem completeert. 

Hoofdstuk 7 geeft een globale beschrijving van de realisatie 

van de modem. Vanwege het "competition sensitive"-karakter van 
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de beschrijving van de realisatie is deze in een intern PTI

labrapport [.. 1 J opgenomen. 

Hoofdstuk 8 geeft de meetresultaten van de gerealiseerde modern. 

Aan de hand hiervan worden in hoofdstuk 9 enige aanbevelingen 

voor verder werk aan de modern gedaan. 
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1. SYSTEEMOVERWEGINGEN 

Om een digitale datastroom met een bitsnelheid van 8.448 Mbit/s 

over een kanaal met een bandbreedte van ongeveer 13 MHz te 

sturen staan ons verschillende modulatiemethoden ter beschikking. 

Een verantwoorde keuze van de modulatiemethode is echter slechts 

mogelijk wanneer met meer eigenschappen van het kanaal dan alleen 

de bandbreedte rekening wordt gehouden. 

Voor een beschrijving van de verschijnselen die van belang zijn 

bij de keuze van de modulatiemethode en het ontwerp van de modem 

zal eerst de communicatieketen beschouwd worden. 

1.1. De communicatieketen. 

data 

De globale opzet van communicatieketen is aangegeven in Fig.1.0. 

De modulator in het zendende grondstation levert een op een 

middenfrekwent(MF)-draaggolf van 70 MHz gemoduleerd signaal. 

Het signaalspektrum is bandbegrensd. Bij de meest gangbare digi

tale modulatiemethoden, zoals verderop besproken zullen worden, 

bevindt zich namelijk 90% of meer van het signaalvermogen in een 

bandbreedte B = 1/Tb rond de draaggolffrekwentie, waarbij Tb de 

bittijd van het 8.448 Mbit/s datasignaal is. 

upcon
vcrtcr "BPA" 

+ 
14 GHz 

I 
I 

12 GHz + 

ZEr\lDEND GRONDSTA'I'ION ON'IVANGEND GRONDSTATION 

Fig.1.0 Blokschema van de communicatieketen. 

De "up-converter" verschuift het signaalspektrum naar een draag

golffrekwentie van 14.4575 GHz. 

Na versterking in de "High Power Amplifier"(HPA) is het radio

frekwente(RF)-signaal geschikt om naar de satelliet te worden 
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gezonden. 

De satelliet ontvangt het inmiddels zeer verzwakte signaal, 

transponeert het na versterking naar een frekwentieband rond 

11.795 GHz en zend dit na vermogensversterking naar één of meer 

ontvangende grondstations. 

In een grondstation wordt het signaal ontvangen en voorversterkt 

waarna de draaggolffrekwentie in de "down-converter" weer naar 

70 MHz wordt teruggebracht. 

Vervolgenswordeninde demodulator uit het signaalspektrum rond 

70 MHz de gezonden data teruggewonnen. 

Appendix A geeft een overzicht van de systeemparameters van de 

geschetste communicatieketen. 

Van belang voor de keuze van de modulatiemethode zijn de volgende 

begrippen en verschijnselen : bandbreedte, frekwentie

instabiliteiten, ruis en niet-lineariteiten. 

-Bandbreedte: 

De communicatieketen tussen modulator en demodulator heeft een 

banddoorlatend karakter. De bandbreedte is ongeveer 13 MHz om 

een centrale frekwentie van 70 MHz. 

Het signaalspektrum aan de uitgang van de modulator moet hier 

zo goed mogelijk in passen. Ten eerste om bij een gegeven modu

latiemethode zo effici~nt mogelijk (t.a.v. vermogen) gebruik te 

maken van de beschikbare bandbreedte. En ten tweede om zo min 

mogelijk storing te veroorzaken in eventueel naastliggende 

kanalen van dezelfde satelliet. 

-Frekwentie-instabiliteiten: 

De frekwentie van de oscillatoren in de modulator, de up-converter, 

de satelliet-transponder, de down-converter en de demodulator 

zijn niet stabiel. Alle oscillatoren vertonen faseruis, d.w.z. 

de frekwentie en fase van het oscillator-signaal vertonen 

relatief kleine, snelle fluctuaties. 

Naast deze snelle fluctuaties worden op langere termijn afwijkingen 

van de nominale frekwentie gevonden. Deze afwijkingen worden 

veroorzaakt door o.a. temperatuurs-invloeden en veroudering. 

Een ander mechanisme dat ook een rol speelt is de Doppler

verschuiving van de RF zend- en ontvangfrekwentie door variaties 
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in de afstand tussen grondstation en satelliet. 

Vooral bij mobiele ontvangstations (b.v. vliegtuigen) kan de 

Doppler-verschuiving en de snelheid waarmee deze verandert 

aanzienlijk zijn. 

Met vaste grondstations varieert de afstand tussen grondstations 

en satelliet alleen door de langzame bewegingen van de nagenoeg 

geostationaire satelliet om zijn gemiddelde positie. 

Appendix B geeft een beschrijving van de beweging van de satelliet 

waaruit de Doppler-verschuiving berekend wordt. 

Een en ander betekent dat vanuit de demodulator gezien het signaal 

gemoduleerd is op een draaggolf die fase-jitter vertoont en 

waarvan bovendien de frekwentie niet precies vast ligt. 

-Ruis: 

Aan de ingang van de demodulator wordt naast het gewenste signaal 

ook nog ongewenste ruis aangeboden. Dit wordt veroorzaakt door 

o.a. thermische ruis en storingen van zenders die van een naburig 

kanaal gebruik maken. Vooral op die plaatsen in de keten waar 

het gewenste signaal het zwakst is, namelijk bij de ontvanger in 

de satelliet en de ontvanger in het grondstation, spelen deze 

ongewenste invloeden een grote rol. 

De funktie van de demodulator is om uit het gewenste signaal plus 

ruis zo goed mogelijk de gezonden data terug te winnen. 

Een vaak gehanteerde maatstaf voor de kwaliteit van een bepaalde 

digitale modulatiemethode is de bitfoutenkans ("bit error rate", 

BER) als funktie van de signaal-ruisverhouding aan de ingang van 

de demodulator. Op deze basis kunnen de verschillende modulatie

methoden met elkaar worden vergeleken. 

-Niet-lineariteiten: 

Om bij de satelliet en het ontvangende grondstation het signaal 

met een voldoende grote signaal-ruisverhouding te kunnen ontvangen 

is aan de zendkant een groot uitgangsvermogen nodig. 

Als versterkers gebruikt men dikwijls "Travelling Wave Tube 

Amplifiers" (TWTA's). Om deze dure en voor de satelliet zware 

microgolfversterkers zo efficiënt mogelijk te gebruiken worden 

deze meestal nagenoeg in verzadiging gestuurd. Van verzadiging 

is sprake als het uitgangsvermogen niet meer toeneemt met een 
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toename van het ingangsvermogen. 

Figuur 1.1 geeft de vermogens overdrachtkarakteristiek van een 

TWTA. Ligt het werkpunt van de versterker onder het verzadigings

punt, dan kan dit werkpunt gekarakteriseerd worden door een 

Hinput back-off" en een daarmee corresponderende "output back-off''. 

De "input back-off'' is het aantal dB's dat het ingangsvermogen 

kleiner is dan het ingangsvermogen waarbij verzadiging optreedt. 

(Aangenomen dat niet voorbij het verzadigingspunt gewerkt wordt; 

dit zou een negatieve "input back-off" betekenen). 

De "output back-off" is het aantal dB's dat het uitgangsvermogen 

kleiner is dan het maximale uitgangsvermogen. 

output l 
off 

werkpunt 

input 

back-off 

.. P. (dBW) 
ln 

Fig.1.1 Vermogens overdrachtkarakteristiek van een TWTA. 

Ingesteld op een maximaal uitgangsvermogen gedraagt de TWTA zich 

dus sterk niet-lineair. Bij de keuze van een modulatiemethode 

dienen we hier rekening mee te houden. 

1.2. Vier-fasen modulatie. 

Vier-fasen modulatie geeft een klasse van digitale modulatie

methoden aan waarbij de draaggolf vier mogelijke fasestanden aan 

kan nemen. De informatie wordt in de vier fase-toestanden of in 

de vier mogelijke fase-overgangen overgebracht. 

Tot de klasse van de vier-fasen modulatiemethoden, die de laatste 

10 tot 15 jaar uitgebreid bestudeerd zijn en die hun kwaliteiten 

in microgolf straal- en satellietverbindingen bewezen hebben, 

behoren: "Quaternary Phase Shift Keying" (QPSK), "Offset Quaternary 

Phase Shift Keying" (OQPSK) en "Minimum Shift Keying" (MSK) . 

Deze modulatiemethoden verschillen onderling in de manier waarop 
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de draaggolf van de ene fase-toestand naar de andere overgaat. 

Dit heeft consequenties voor het gedrag over een niet-lineair 

bandbegrensd kanaal. 

(O)QPSK en MSK kunnen worden gerealiseerd met een kwadratuur

modulator (Fig.l.2). De aangeboden bitstroom, bitsnelheid R = 1/Tb, 

wordt opgesplitst in twee symboolstromen x
1

(t) en x
0

(t). 

Deze symboolstromen bestaan uit rechthoekpulsen die ofwel negatief 

ofwel positief zijn ("non return to zero", NRZ). met een bit

snelheid l/2Tb. 

Omdat de symboolduur twee keer de bitduur is wordt ook wel van 

dibits gesproken. 

r---------, 
I I 
I 1 I 
1 pu se-

1 

xi(t~--~~shaping 

(-1, ~ 
I 

I 
I 

,~x1 , x
0

) =: (1,1) 

\ 

ulse
{t)----111 

shaping 

I I L __________ j 

t---s (t) 

Fig.l.2 Kwadratuur-modulator. 

I 

\ 

' 

I 

I 

' I 

,-1)' ... ___ ". •. ." (1,-1) 

Fig. 1.3 Fase-standen van de 

draaggolf. 

Bij zgn. "hard keying" QPSK vindt geen "pulse shaping" plaats (zie 

stippellijnen in Fig.l.2). De NRZ-rechthoekpulsen moduleren 

rechtstreeks twee orthogonale draaggolven. Sommatie levert een 

signaal dat, afhankelijk van het teken van de dibits, vier fase

standen aan kan nemen (Fig.l.3): 

Bij ideale rechthoekpulsen heeft dit signaal een constante 

omhullende R(t) 

R(t) 

( l ) 

( 2) 
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De spektrale vermogensdichtheid wordt gegeven door [2]: 

waarbij f : draaggolffrekwentie (w = 2nf ) , 
0 0 0 

P : vermogen van het gemoduleerde signaal, c 
Tb: bitduur. 

De fase-overgangen bij QPSK kunnen 0°, +90°, -90° of 180° zijn, 

afhankelijk van de aangeboden data. 

Figuur 1.4 illustreert de opsplitsing van de bitstroom in twee 

symboolstromen waaruit de fase-overgangen bepaald worden. 

XI (t) XI (t) 

,...------, 
I I 

I I • t I 
I I I I 

( 3) 

1 [ I U 11 L • t xl (t) '--------' ~-- 1 
xor: 

'-----' 
I .....__ 

to 1 n 1 l 0 l l 1 

I • t ~+---~---T--~~--+---••t 

t 0+2Tb 
2Tb 

t 0+2Tb 

Lldl Lid) 

J
' 0° 180°-90°+90° ,. 0°-90°-90° +90° 
1-----+1---=-+-1 -----1-1----.,_1 ---1-t t · I I I I I I I 

t T t 
+ 2 T 0 o -90 o 0 o 0 o 

o+ b o b 

.. t 

Fig 1. 4 Opsplitsing bitstroom in 

twee symboolstromen (QPSK) . 

Fig 1.5 Idem voor OQPSK. 

Offset-QPSK verschilt alleen van QPSK in die zin dat de "in-phase" 

en "quadrature" symboolstromen één bittijd ten opzichte van elkaar 

verschoven zijn. De fasesprong van 180° is bij Offset-QPSK niet 

mogelijk (Fig. 1.5). 

Evenals QPSK heeft OQPSK een constante omhullende en een vermogens

spektrum gegeven door (3). 

MSK is te beschouwen als een vorm van Offset-QPSK waarbij de 

rechthoekpulsen vervangen zijn door sinusvormige pulsen: 

( 4) 
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Het resulterende MSK-signaal heeft een constante omhullende en 

een spektrale vermogensdichtheid gegeven door [2]: 

GMSK(f) = 
8PcTb{1+cos(4n(f-f

0
)Tb} 

TI 
2 {l-16T 2 

( f- f ) 2 
} 

2 

b 0 

( 5) 

In Figuur 1.6 is te zien dat het MSK-spektrum sneller afvalt dan 

het (O)QPSK-spektrum maar dat de hoofdlob een faktor 3/2 breder is. 
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Fig .l. 6 

-~+---- --·-·· --------------

Genormeerde spektrale vermogensdichtheden van MSK 

en (0) QPSK, ontleend aan [ 2 J . 

Zowel voor QPSK, OQPSK als voor MSK wordt bij ideale coherente 

demodulatie en een lineair niet-bandbegrensd kanaal de bitfouten

kans P gegeven door: e 

waarbij 

p 
e 

1 

I2TI 

energie per bit, 

enkelzijdige spektrale vermogensdichtheid 

van de ruis. 

( 6) 
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1.3. (O)QPSK en MSK over een niet-lineair bandbegrensd kanaal. 

om een (O)QPSK- of MSK-signaal over de toegestane bandbreedte 

van een kanaal te sturen zal het spektrum door een bandfilter 

begrensd moeten worden. Meestal wordt een bandbreedte B in de 

orde van de breedte van de hoofdlob (BTb ~ 1) gekozen. 

Het constante- omhullende karakter is dan wel verdwenen, waardoor 

in feite amplitude modulatie (AM) ontstaat. 

Wordt dit signaal vervolgens door een niet-lineaire versterker 

gestuurd (b.v. een TWTA op 0 dB back-off, welke zich feifel±~k 

als limiter gedraagt) dan zal de constante omhullende hersteld 

worden, waarbij tevens de zijlobben weer terugkomen. 

Dit effekt ( "sidelobe-regeneration" [ 3]) treedt met name op bij 

QPSK. De zijlobben komen tot op enkele dB's van die van engefilterde 

QPSK terug. 

Offset-QPSK kent geen 180° fasesprongen en MSK kent geen 180° fase

overgangen. Na bandfilteren vertonen deze modulatiemethoden dan 

ook minder AM dan gefilterde QPSK. De "sidelobe-regeneration" na 

een "hard-limiter" is daardoor kleiner dan bij QPSK. 

De hier besproken vervorming van een vier-fasen gemoduleerd signaal 

na bandfilteren en niet-lineaire versterking en het effekt hiervan 

op het spektrum is om twee redenen belangrijk. 

Ten eerste omdat de geregenereerde zijlobben ongewenst grote 

storingen in naburige kanalen kunnen veroorzaken ("adjacent channel 

interference", ACI). 

Ten tweede omdat de signaalvervorming, zonder speciale maatregelen 

aan de demodulatorkant zoals adaptieve egalisatie van het kanaal [ 4], 

resulteert in een degradatie van het bitfoutenkans-gedrag. 

Een en ander hangt af van de gekozen bandbreedte en van het type 

bandfilter. 

Figuur 1.7 geeft de degradatie voor (O)QPSK en MSK na filteren en 

niet-lineaire versterking als funktie van de filterbandbreedte [ 5]. 

Daaruit is te zien dat OQPSK en MSK minder degradatie dan QPSK 

vertonen bij bandbreedtes groter dan 1/Tb. De degradatie en de 

verschillen zijn daar echter zo klein dat ze verwaarloosd kunnen 

worden. 

Figuur 1.8, ontleend aan [2 J, geeft daarentegen veel grotere 

degradaties te zien. Dit verschil is veroorzaakt door andere defini

ties in het gehanteerde model, o.a. die van het ruisvermogen. 
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Degradatie t.g.v. filteren en amplitude-begrenzing van 

MSK en (O)QPSK als funktie van de filter-bandbreedte B, 

ontleend aan [ 5 J . 
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Degradatie t.g.v. filteren en amplitude-begrenzing van 

MSK en OQPSK als funktie van de filter-bandbreedte B, 

ontleend aan [ 2] . 

In Fig.l.8 is duidelijker te zien dat MSK voor BTb > l minder 

degradatie dan OQPSK ondergaat. 

Bij verkleining van de bandbreedte wordt een punt gevonden waar 
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MSK slechter wordt dan OQPSK. 

Omdat het spektrum van MSK een bredere hoofdlob dan het spektrum 

van (O)QPSK heeft, zal het intuitïef duidelijk zijn dat MSK 

gevoeliger is voor smalhandig filteren. 

Conclusie: 

Bij het vergelijken van de resultaten van computersimulaties 

moeten de gehanteerde modellen met elkaar overeenkomen. 

Toepassen van de resultaten op reëele situaties is hier alleen 

in kwalitatieve zin mogelijk. 

Gelet op het kwalitatieve gedrag van de degradaties en de ver

schillen hierin voor de drie modulatiemethodes kan geconcludeerd 

worden dat MSK voor grote bandbreedtes ( BTb > 1.1 de voorkeur 

verdient, vervolgens Offset-QPSK en tenslotte QPSK. 

Bij vaste bandbreedte ( BTb ~ 1 ) en gelet op het spektrum na de 

niet-lineariteit is er in dit opzicht geen relevant verschil 

tussen MSK en Offset-QPSK [5]. QPSK daarentegen vertoont in 

aanzienlijke mate "sidelobe-regeneration'' wat zonder post-HPA 

filter tot te grote ACI kan leiden. 

In het geschetste communicatiesysteem (appendix A) is sprake van: 

-Een relatief grote kanaal-bandbreedte van 13 MHz voor een 

bitsnelheid van 8.448 Mbit/s wat een bandbreedte-bitduur produkt 

BTb van ongeveer 1.54 betekent, 

-Een "output back-off" van 1 dB van de HPA in het zendende grond

station, 

-Post-HPA filtering die de ACI in de satelliet-transponder voldoende 

klein kan houden. 

Op grond van het bovenstaande is geen duidelijke voorkeur voor 

één van de drie modulatiemethoden aan te geven. 

Een modulator voor MSK is echter door de "pulse-shaping" filters 

wat complexer van opbouw dan een (O)QPSK-modulator. 

Vanuit het oogpunt van realiseerbaarheid wordt daarom gekozen 

voor Offset-QPSK of QPSK. 

Een keuze uit deze twee kan slechts gemaakt worden door het gedrag 

van beide modulatiemethoden over het reëele kanaal te vergelijken. 
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2. MODEL VAN DE MODEM VOOR (O)QPSK 

Een mogelijke opbouw van de modem bestaande uit een kwadratuur

modulator en een coherente demodulator wordt gegeven in Fig. 2.1. 

De twee kwadratuur componenten van de draaggolf worden gemoduleerd 

met de signalen yi(t) en y0 (t). 

Anders geformuleerd : twee orthogonale draaggolven worden elk 

dubbelzijband gemoduleerd (met onderdrukte draaggolf) en vervolgens 

opgeteld. 

De signalen YI,Q(t) zijnnafiltering door de zendfilters Tx(f) 

uit de rechthoekpulsen xi,Q(t) verkregen. Deze zendfilters intro

duceren een extra vrijheidsgraad t.o.v. een (O)QPSK-modulator 

met gewone rechthoekpulsen. In hoofdstuk 3 zal aangetoond worden 

dat hiermee het bitfoutenkans-gedrag van de modem voor een lineair 

bandbegrensd kanaal ge-optimaliseerd kan worden. 

Verondersteld wordt dat in de demodulator de frekwentie en fase 

van de draaggolf bekend zijn. Om dit te bereiken is het nodig dat 

uit het (O)QPSK gemoduleerde signaal de (onderdrukte) draaggolf 

teruggewonnen wordt. In hoofdstuk 4 wordt hier uitvoerig op terug 

gekomen. 

Het lineair veronderstelde kanaal heeft een banddoorlatend karakter 

rond de draaggolffrekwentie en voegt additieve, "zero-mean" 

gaussische ruis met spektrale vermogensdichtheid S (f) aan het 
n 

signaal toe. 

t 

~0s in t 

orde mengprodukten+ 

~--ruis 
i I 

beslissings
detektor 

x
0
1t ~--

ontvang 
filter 

Fig.2.1 Blokschema van de keten modulator-kanaal-demodulator. 
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De middenfrekwent filtering aan de modulator- en demodulatorkant 

wordt in de overdrachtsfunktie van het kanaal W (f) verwerkt. 
0 

Aan de ingang van de beslissingsdetektor is het gewenst dat de 

intersymbool interferentie (ISI) zo klein mogelijk is. 

Het signaalspektrum moet daar dan zo goed mogelijk voldoen aan 

het "Nyquist vestigial sideband theorem" [6]. Een bekende klasse 

van spektra zijn de "raised eosine" of "eosine roll-off" (CRO) 

karakteristieken. 

Bovendien is het gewenst dat het gedrag van de demodulator bij 

signalen met ruis "optimaal" is. Optimaal in de zin van een 

"maximum a posteriori probability" (MAP) ontvanger [ 7]. 

Het ontvangfilter moet dan aan het ontvangen signaal ge-"matched" 

zijn. Bij additieve witte gaussische ruis (AWGN) betekent dit dat 

het "matched filter'', met dezelfde amplitudekarakteristiek als 

die van het ingangsspektrum, de signaal-ruisverhouding aan de 

uitgang maximaliseert. 

Afgeleid zal worden dat beide eisen, zo klein mogelijke ISI en 

"matched filtering", slechts één combinatie van zend- en ontvang

filter toestaat. Namelijk beiden met als karakteristiek de wortel 

uit het gekozen CRO-uitgangsspektrum. Dit afgezien van een 

korrektieterm in de zendfilter karakteristiek omdat met rechthoek

pulsen i.p.v. a-pulsen aangestuurd wordt. 

Elke afwijking van deze combinatie, b.v. waarbij voor de karakte

ristiek van het zendfilter de CRO-karakteristiek tot de macht S 
(0 ~ S ~ 1, S ~ ~) genomen wordt en voor het ontvangfilter de CRO

karakteristiek tot de macht 1-S is derhalve sub-optimaal. 

De afleiding die gegeven zal worden is geldig voor een lineair 

bandbegrensd kanaal. Is er sprake van een niet-lineariteit, b.v. 

een in verzadiging werkende TWTA dan zal een ander resultaat 

gevonden worden. 

Computersimulaties van het QPSK-TDMA (Time Division Multiple 

Access) systeem voor de European Communications Satellite (ECS) 

geven dit aan [ 8]. In deze studie is het gedrag van QPSK en 

Offset-QPSK over een niet-lineair breedbandig kanaal en over een 

typisch ECS-kanaal voor verschillende "roll-off" faktoren van het 

CRO-spektrum en verschillende verdelingen (S,1-S) van dit spektrum 

over zend- en ontvangfilter bestudeerd. Het blijkt dat in dat 

geval de keuze S = ~ niet helemaal optimaal is. 

Omdat het in het kader van dit afstudeerproject niet mogelijk 
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was soortgelijke simulaties voor het OTS-kanaal uit te voeren, 

zal hier een vereenvoudigde analyse gegeven worden. 

Beschrijving: 

A. Voor signalen zonder ruis: 

Het uitgezonden signaal s(t) wordt gegeven door: 

In het frekwentiedomein: 

Voor de signaalkomponent r(t) aan de ingang van de demodulator 

geldt dan in het frekwentiedomein: 

r ( t) ++ R ( f) = W 
0 

( f) · S ( f) , 

waarin W
0

(f) de overdrachtsfunktie van het banddoorlatende 

kanaal met enkelzijdige bandbreedte B is (Fig. 2.2). 

W (f) = W(f-f ) + W(f+f ) 
0 0 0 

( 2) 

( 3) 

(4) 

Fig.2.2 : (basisband)karakteristiek van kanaal en signaalspektrum. 

Aangenomen dat Y1 (f) en YQ(f) bandbegrensd zijn (enkelzijdige 

bandbreedte BI,Q) en dat -f
0 

+ BI,Q < f
0 

+ B is, kan R(f) met (4) 

en (2) geschreven worden als : 

R(f) = S(f)W(f-f
0

) + S(f)W(f+f
0

) = 
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= ~{Y (f-f )W(f-f ) + YI(f+f )W(f+f ) } /2 I o o o o 

+ l~{YQ(f-f )W(f-f ) - YQ(f+f )W(f+f ) } 
jv2 o o o o 

De veronderstelling f
0 

~(BI,Q+B) maakt vier termen bij het 

uitschrijven van R(f) met (4) en (2) nul. 

Voor het spektr.um RI (f) van de signaalkomponent ri (t) in de 

I-demodulatortak geldt nu: 

= YI(f)W(f) + frekwentiekompanenten van I en Q om 2f
0 

( 5) 

een bandbreedte bestrijkend van 2xmin (BI,Q'B). 

Na een laagdoorlaatfilter dat geen frekwentiekompaneneten boven 

2f
0
-min(BI,Q'B) doorlaat wordt in de I-demodulatortak alleen 

YI(f)W(f) overgehouden. (afgezien van de ruis). 

Voor de Q-demodulatortak is een analoge afleiding te geven. 

B. Voor signalen met ruis: 

Fig.2.3 

~ 1 (t}+2e orde mengprodukten+ 
' ruis. 

n
1

(f) r
1

(t) +n
1

(t) 

t 

H
1 

(f) r
0

(t) + (t) 

Model voor de beschrijving van het ruisgedrag van 

de demodulator. 

Definieer de overdrachtsfunktie van het laagdoorlaatfilter na de 

vermenigvuldigers als H1 (f). Dit filter dient ideaal doorlatend 

voor YI(f)W(f) en ideaal niet-doorlatend voor frekwentiekompanenten 



-18-

boven 2f
0

-min(BI,Q'B) te zijn, zie Fig.2.4. 

f 

0 

Fig.2.4 Eis voor het laagdoorlaatfilter na de demodulator. 

Zoals afgeleid in [ 7] worden de autocorrelatie en kruiscorrelatie 

van de ruis na H1 (f) in beide takken gegeven door: 

00 

autocorr. = f S (v-f )iH 1 (v)l 2 cos(2TIVT)dv n o 
( 7) 

-co 

kruiscorr. 

00 

= f S (v-f) IH 1 (v) l 2 sin(2TIVT)dv n o ( 8) 
co 

Als alléén op grond van het signaal in de I-demodulatortak een 

optimale beslissing over het gezonden signaal y 1 (t) genomen moet 

kunnen worden is het noodzakelijk dat de ruis in de Q-demodulator

tak statistisch onafhankelijk van de ruis in de I-demodulatortak is. 

Hieraan wordt voldaan als de kruiscorrelatie nul is voor alle T. 

Dit is het geval als S (v-f ) even om v = 0 is. n o 
Het vermogensspektrum van de ruis na H

1 
(f) is in beide takken 

gelijk en volgt uit de autocorrelatie: 

S (f) =S (f) = {S (f-f )iH 1 (f)i 2
} n1 n

0 
n o even 

Opmerking: Doordat alleen lineaire operaties op n(t) toegepast 

zijn, zijn n 1 (t) en n
0

(t) nog steeds "zero-mean gaussian". 

Zoals eerder aangeduid is het gewenst een optimale ontvanger 

volgens het MAP-principe te maken. 

Om bovendien optimale "symbool-voor-symbool" detektie mogelijk 

( 9) 

te maken is het gewenst dat de ISI aan de ingang van de beslissings

detektor nul is. 

Aan de laatste voorwaarde wordt voldaan als de totale filtering 
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F(f) van x 1 (t) naar z
1

(t) voldoet aan het "Nyquist vestigial 

sideband theorem" [6]. Een bekende klasse van spektra zijn de 

"raised eosine" of "eosine roll-off" (CRO) karakteristieken: 

1 0 ~ lwl :;; 1T(l-a.)/T 

I F (w) I = 1T(l-o:)/T:,; iwl::;: 1T(l+a.)/T 

0 elders 

( 10) 

arg F(w} = Kw 0 :;; I w I :;; 1T ( 1 +o:) /T 

Hierin is a. de zgn. "roll-off" faktor (0 :;; a :;; 1). 

Het MAP-principe is o.a. te realiseren met een "matched filter"

ontvanger [ 7]. Bij additieve witte gaussische ruis (AWGN) 

betekent dit dat het "matched filter", met dezelfde amplitude

karakteristiek als die van het ingangsspektrum, de signaal

ruisverhouding aan de uitgang maximaliseert. 

Het optimale ontvangfilter kan opgesplitst gedacht worden in drie 

funktionele komponenten (Fig. 2.5). 

Een laagdoorlaatfilter H1 (f) dat voor de analyse nodig is om aan 

te tonen dat de keten van y 1 (t} tot na H1 (f) een banddoorlatend 

karakter W(f) heeft. 

Een "noise whitening" filter H2 (f} dat ervoor zorgt dat de gekleurde 

ruis met vermogensdichtheid S (f) omgezet wordt in witte ruis nr 
(althans "vlak" over de doorlaatband). 

En het eigenlijke "matched filter" H
3

(f). 

Alhoewel het "matched filter" al een laagdoorlatend karakter heeft, 

en dus H1 (f} eigenlijk overbodig is, is dit filter voor de analyse 

toch apart aangegeven. 

De eis voor het "noise whitening" filter is: 

Verondersteld dat H2 (f) 

N ~ 
H2(f} = {2S 

0
(f)} 

nr 

1 en positief is, geldt: 

(11} 

( 12) 
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R (f) 
x 

" ' ' ' 

H 
2 

( f) 

( t) 

' ' ' 

beslissings
detektor 

~--
( t) (witte ruis) 

/2cosr,J ~ r~ ( t) ( t) (gekleurde ruis) 

r~(t)+ 2e orde mengprodukten +ruis. 

Opsplitsing van ontvangfilter in drie funktionele 

komponenten. 

Het signaal p
1

(t) na de filters H1 en H2 heeft dan een spektrum: 

( 13) 

Het "matched filter" H
3

(f) P
1 

(f)exp(-j2nfT) ,waarbij T de 

symboolduur is, vormt het sluitstuk van het totale ontvangfilter R (f) x 

R ( f) 
x = H1 (f) ·H

2 
(f) ·H

3 
(f) 

N
0 

Y1 (f)W (f) 
= H (f)·-· 

1 2 
exp(-j2nfT) 

De signaalkomponent aan de uitgang van het ontvangfilter wordt 

nu gegeven door: 

(14) 

N YI (f)W (f) 
z1 (f) = Y1 (f)W(f)H 1 (f); S (f) exp(-j2nfT) (15) 

nr 
wat voor minimale IS! een CRO-spektrum zo goed mogelijk dient te 

benaderen. 

Bij keuze van een bepaald CRO-spektrum z
1

(f) en bij gegevenS (f), nr 
W(f) en H1 (f) is aan (15) te zien dat het spektrum Y

1
(f) vastligt! 
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Voorbeeld: 

Neem de "roll-off" faktor zo groot mogelijk : a= 1. 

De in- en uitslingeringen in de impulsresponsie zijn dan het 

kleinst en een geringe afwijking van het juiste bemonsterings

tijdstip levert dan de minste intersymbool interferentie. 

Figuur 2.6 geeft de amplitude karakteristiek van z1 (f) voor a= 1: 

wT-n 
= ( ~ (1-sin (-2-)) 

ZI (f) l 
0 

0 ~ lwl ~ 2n/T 

elders 

0 ~ I f I ~ 1 /T 

elders 

Veronderstel dat het kanaal ge-egaliseerd is zodat: 

1 I f I ~ B 
w (f) 

0 elders 

Veronderstel verder dat H1 (f) een voldoende breed laagdoorlaat

filter met bandbreedte groter dan B is. 

Als nu bovendien het ruisspektrum vlak is over de doorlaatband 

van H1 (f) : S (f) nr 
geschreven worden. 

Uit 

volgt dan 

N
0
/2, kan het spektrum Y

1
(f) eenvoudiger 

eis 
= 

YI(f) = cos(nfT)TI(fT) 
2 2 

Voor de bandbreedte van het kanaal moet gelden: B = 1/T. 

Hierin is T de symbooltijd, dwz. twee keer de bittijd Tb. 

Uit (19) volgt de eis voor het zendfilter 

nfT 
cos (-2-) TI (2) I 

waarin de korrektie voor rechthoekpulsen x 1 (t) al is verwerkt. 

De karakteristiek van het ontvangfilter volgt uit (14) met de 

(16) 

(17) 

( 18) 

(19) 

(20) 
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bovengenoemde vier veronderstellingen 

TTfT fT . 
Rx(f) = cos(--2-)TI(~)exp(-J2TTfT) 

De faktor exp(-j2TTfT) welke een konstante tijdvertraging van 

T sec representeert kan eventueel weggelaten worden. 

-1/T 0 1/T 

( 21) 

Fig. 2.6 De "raised eosine" amplitude-karakteristiek voor a = 1. 



-23-

3. ZEND- EN ONTVANGFILTER : EEN PRAKTISCHE BENADERING 

Om van het signaal aan de ingang van de beslissingsdetektor de 

ISI op de bernonsteringstijdstippen minimaal te houden moet de 

cascade van zend- en ontvangfilter een karakteristiek hebben 

die zo goed mogelijk aan het "Nyquist vestigial sideband theorern'' 

voldoet. 

Zoals in het voorbeeld van hfst.2 gemotiveerd is, wordt de CRO

arnplitudekarakteristiek met a = 1 gekozen, waarbij de fase

karakteristiek zo lineair mogelijk dient te zijn. 

De verdeling van de CRO-filtering over zend- en ontvangfilter 

ligt nu nog niet vast. 

Echter, voor een maximale signaal-ruisverhouding aan de ingang 

van de beslissingsdetektor, wat resulteert in een minimale bit

foutenkans, moet het ontvangfilter voor het uitgangsspektrum 

van het zendfilter een "rnatched filter" vormen. 

Deze eis laat slechts één combinatie van zend- en ontvangfilter 

toe, nl. beiden met als karakteristiek de wortel uit het gekozen 

CRO-uitgangsspektrurn [a]. 
Zowel aan de modulatorkant als aan de demodulatorkant vraagt deze 

optimale keuze van zend- en ontvangfilter dus om precies voor

geschreven filtering. Bovendien moeten zend- en ontvangfilter

karakteristiek nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn. 

Zonder de eis van "rnatched filtering'' zijn meerdere combinaties 

van zend- en ontvangfilter mogelijk. 

Twee belangrijke gevallen zijn die waarbij de essentiële, spektrum

bepalende, CRO-filtering ofwel geheel aan de modulatorkant ofwel 

geheel aan de demodulatorkant plaatsvindt. 

De complexiteit van de modern ligt dan aan één kant, wat voordelen 

bij de realisatie heeft. 

Omdat dan echter de bitfoutenkans bij een gegeven signaal-ruis

verhouding niet meer minimaal is moet het voordeel van de 

eenvoudige realiseerbaarheid afgewogen worden tegen de te verwachten 

degradatie. 

Voor het lineaire bandbegrensde kanaal met AWGN zal een rnathe

matische beschrijving gegeven worden voor de drie genoemde 

gevallen: 

1) Optimale keuze van zend- en ontvangfilter. 

2) Essentiële filtering aan de rnodulatorkant. 

3) Essentiële filtering aan de dernodulatorkant. 
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Tabel 3.1 geeft de karakteristieken van 

voor deze drie gevallen : 

t zend- en ontvangfilter 

i T . (f) 
XJ. 

IR . (f) I 
XJ. . 

1) nfT cos(nfT)JI(fT) nfT fT 
1. cos(--) JI (-) 

sin(nfT) 2 2 2 2 

.?.n nfT 2 nfT fT fT 2) sin(nfT)cos (--2-)JI(;r) ~/3rr {-) 
3 2 

3) (in wezen fT 1 nfT cos2 (nfT)JI(fT) a . aJI(T)' -. a si (nfT) 2 2 
voor a zie (15) ) 

Tabel 3.1 : Drie combinaties van zend- en ontvangfilter. 

De constante factoren in de karakteristieken van de zendfilters 

zijn zo gekozen dat bij gelijke rechthoekpulsen aan de ingang de 

pulsen aan de uitgang voor alle drie gevallen een gelijke energie

inhoud hebben. 

Bij een ingangspuls 

t 
x(t) = JI(-) 

T 
X(f) = T sin(nfT) 

nfT 

wordt de uitgangspuls y{t) in het frekwentiedomein gegeven door: 

Y. (f) = X (f) ·T . (f) • 
J. XJ. 

Voor de drie gevallen wordt dan gevonden 

1T 
Y

3
(f) =aT sin 

Terugtransformeren levert de pulsen in het tijddomein 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

( 8) 
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= sin(2Tit/T+TI/2) + sin(2Tit/T-TI/2) 
2Tit/T+TI/2 2Tit/T-TI/2 

= l13 sin(2Tit/T+TI) + l13 sin(2Tit/T-TI) 
y2(t) 3 2Tit/T+TI 3 2Tit/T-TI 

+ ~/3 sin (2Tit/T) 
3 2Tit/T 

De derde pulsvorm is alleen in integraalvorm te schrijven: 

2TI (t+T/2) T . 
a 

y3(t) =TI f s1n x dx , 
x 

~(t-T/2) 
T 

welke numeriek te berekenen is. 

Figuur 3.1 geeft deze pulsen voor tE [- ,ST]. 

Het gemiddeld vermogen van elke uitgangspuls wordt gegeven 

door : 
00 

P . = 1 im -T
1 

1 I y . < t > I 2 d t = 1 I Y . < t > I 2 d t 
l l l 

T~oo T -oo 

Met behulp van (12) is na te gaan dat voor alle drie gevallen 

het gemiddeld vermogen gelijk gekozen is. 

p. = l(W/sec) ·T voor i= 1,2,3. 
l 

Voor geval (3) wordt het gemiddeld vermogen gegeven door 

1/T 
p 3 = a 2 f df 

-1/T 

( 9) 

(l 0) 

( 11) 

(12) 

( 13) 

2 2T TI . = _a_ f { s 1n x } 2 dx 04 ) 
TI O X 

Numerieke benadering van de integraal levert 

2a 2 T. p = 1.418151617 3 TI 
(14 I) 

Voor normering op een gelijk gemiddeld vermogen moet a dan zijn 

a= 1.052443055 ( l 5) 



3 4 

. Ty2 (t) 

2 3 4 

Ty3 (t) 
' 

2 3 4 

Fig. 3.1 : Pulsresponsies van de drie zendfilters. 

De topwaarden van de pulsen y. (t) liggen alle bij t 
l 

respektievelijk : 

~\ = y 1 ( 0) 4/n = 1.273 

y2 = y2(0) = 2/3/3 = 1.155 

y3 = y3(0) 2 Si(n)/n = 1.241 

Hierin is Si ( .. ) de zgn. sinus-integraal [ 9]: 
x 

Si(x) J sin À 
/::, 

0 f, 
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tj'r 

t/T 

0 en zijn 

(16) 

(17) 
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Om de drie typen filtering onderling te vergelijken zal van elk 

van de drie ontvangfilters de equivalente ruisbandbreedte BNi 

bepaald worden. 

De karakteristieken van de ontvangfilters zijn al zo geschaald 

(tabel 3.1) dat bij de gekozen normering van de zendfilters 

steeds een even grote puls z(t) aan de uitgang van de ontvang

filters verschijnt. 

z ( f) 

De equivalente ruisbandbreedte (enkelzijdig) wordt gedefinieerd 

door : 

co 

J IR . ( f) I 2 df 
I Rx i ( f) I ~ax 0 x l 

1 

Voor de drie gevallen wordt gevonden 

BN1 
1 0.500/T = 2T = 

BN2 
1 1.000/T = = T 

2 n/2 x 2 
BN3 = J (tan x ) 

2 dx = -· 0.88565791 = 0.564/T nT 
0 

nT 

Waarbij de laatste integraal weer numeriek benaderd is. 

( 18) 

( 1 9) 

(20) 

( 21) 

(22) 

Filtering aan de modulatorkant levert een relatief grote ruis

bandbreedte (21). Dit is ook duidelijk te zien in Fig. 3.2 

waarin de karakteristieken van de ontvangfilters zonder schaling 

weergegeven zijn. 

Mèt de schaling is het signaalvermogen S. aan de uitgang van het 
l 

ontvangfilter voor alle drie gevallen gelijk (gekozen). 

Als de spektrale vermogensdichtheid van de ruis aan de ingang 

van het ontvangfilter voor te stellen is door de constante waarde 

~, wordt het ruisvermogen N. aan de uitgang gegeven door : 
l 

N. = G. ~BN. , 
l l l 

waarbij G. de normeringstaktor van het filter is. 
l 

Voor de drie gevallen worden dan de volgende ruisvermogens 

(23) 
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Fig. 3.2 Amplitude-karakteristieken van de drie ontvangfilters. 

gevonden 

N1 
1 0.500(W)n/T = 1·n ·-2T 

1 0.866(W)n/T N2 = ~/3. n-- = T 

N3 
1 2 0.886 0.536(W)n/T =- n = a TT 

Op grond van (24), (25) en (26) mag dus bij filtering aan de 

modulatorkant een degradatie van 2.4 dB t.o.v. de optimale 

signaal-ruisverhouding voor een bepaalde bitfoutenkans verwacht 

worden. 

Bij filtering aan de demodulatorkant daarentegen wordt maar een 

degradatie van 0.3 dB gevonden. 

(24) 

(25) 

( 26) 

De hier gegeven afleiding is geldig voor het lineaire band

begrensde kanaal. Aangetoond is dat filtering aan de modulator

kant meer dan 2 dB slechter is dan filtering aan de demodulator

kant. Dit verschil zal voor een niet-lineair kanaal nog groter 

worden. 

De essentiële filtering aan de modulatorkant zal nl. tot meer 

AM in het gezonden signaal leiden. Na een niet-lineaire versterker 

zal dan ook meer "sidelobe regeneration" optreden. Hierdoor wordt 

de CRO-filtering weer nadelig beïnvloed, hetgeen resulteert 
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in een verdere toename van de bitfoutenkans bij een bepaalde 

signaal-ruisverhouding. Er komt immers meer signaalvermogen 

buiten de band dat niet meer tot het ontvangen signaalvermogen 

kan bijdragen. 

Een voordeel van CRO-filtering aan de modulatorkant is dat de 

filterkarakteristiek zeer nauwkeurig met een digitaal transversaal 

lter (DTF) gerealiseerd kan worden. 

Tegenover dit voordeel staat echter het nadeel dat een DTF door 

het gebruik van aktieve elementen duurder (en vaak ook groter) 

is dan een pass filter. 

Essentiële filtering aan de modulatorkant zal op grond van het 

bovenstaande verder buiten beschouwing gelaten worden. 

De keuze tussen de optimale filtering volgens hfst.2 en CRO

filtering aan de demodulatorkant ligt moeilij 

CRO-filtering aan de demodulatorkant is voor een lineair band

begrensd kanaal weliswaar 0.3 dB slechter dan de optimale filtering, 

maar daar staat tegenover dat de filtering die het CRO-spektrum 

bepaalt geheel aan één kant ligt. 

Bovendien zal voor een reëel satellietkanaal eventuele filtering 

aan de zendkant gedeeltelijk teniet worden gedaan door het niet

lineaire gedrag van het kanaal. 

Op grond hiervan zal voor CRO-filtering aan de demodulatorkant 

gekozen worden. (type (3) uit tabel 3.1). 

Door deze keuze zal de demodulator ook geschikt zijn voor een 

zgn. direkte modulator volgens een ontwerp van PTI [10]. Deze 

direkte modulator in microstrip uitvoering kan rechtstreeks een 

14 GHz draaggolf moduleren. Hierbij is "shaping" van de pulsen 

door een basisband zendfilter niet mogelijk. Door het gebruik 

van PIN-diodes levert de modulator altijd een "hard-keyed" 

QPSK-signaal met een breed spektrum. Precies voorgeschreven eRa

filtering in de hoofdlob van het spektrum om 14GHz is, zeker bij 

lage bitsnelheden,ondoenlijk. 

Uit (3) in tabel 3.1 volgt dat het ontvangfilter, verder aangeduid 

als Nyquistfilter, een overdrachtskarakteristiek moet hebben : 

modulus I R ( f) I _ TI fT 12 rr (fT> 
x - tan(TifT/2) ~ ( 2 7 a) 
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argument : ~R(f) = lin. funktie van f (27b) 

De filtering in de modulator draagt niet bij tot de CRO-filtering, 

maar dient wel het uitgezonden spektrum tot de toegestane band

breedte van het kanaal te beperken. Deze filtering kan bij 

indirekte modulatie het eenvoudigst met een MF-filter na de 

sommator (Fig.2.l) plaatsvinden. 

Theoretisch moet dit MF-filter een ideaal banddoorlaatfilter 

zijn, met tweezijdige bandbreedte B = 1/Tb = 2/T : 

modulus 

argument ~T(f) = lin. funktie van f 

Dit filter moet dus de hoofdlob van het (O)QPSK-spektrum 

ongefilterd doorgeven maar de zijlobben weglaten. 

(28) 

Het zal duidelijk zijn dat zowel het Nyquistfilter (27) als het 

MF-filter (28) in de praktijk slechts benaderd kunnen worden. 

Bij PTI is voor meerdere 34 Mbit/s QPSK straalverbindingen in 

een FDMA-configuratie (Frequency Division Multiple Access) een 

studie uitgevoerd om een praktische keuze van zend- en ontvang

filter te vinden, samenhangend met de kanaalafstand 6f in het 

frekwentieplan [11] . 

In deze studie is voor de cascade van direkte modulator, RF

zendfilter, kanaal, "down-converter" en demodulator een equiva

lent basisband model opgesteld. Aan de hand van dit model zijn 

m.b.v. computerprogramma's de pulsresponsie en het oogpatroon 

aan de uitgang van het datafilter in één van de demodulator

takken berekend. Uit het oogpatroon is de degradatie van het 

bitfoutenkans-gedrag t.g.v. intersymbool interferentie (!SI) 

bepaald voor verschillende combinaties van zend- en ontvang

filter. 

In het frekwentiedomein zijn aan het equivalente basisband-model 

berekeningen uitgevoerd om het stoorvermogen te bepalen dat 

nabuur-kanalen door spektrale overlapping in een bepaald kanaal 

veroorzaken. Hieruit is een schatting voor de degradatie van 

het bitfoutenkans-gedrag t.g.v. "adjacent channel interference" 

bepaald voor verschillende combinaties van zend- en ontvang-
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filter en de kanaalafstand ~f. 

Geleid door de toen bekende literatuur over dit onderwerp, heeft 

men zich bij deze studie beperkt tot een 4e orde ontvangfilter 

gecombineerd met een 4e, Se of 6e orde zendfilter (alle van het 

type Butterworth, met en zonder groeplooptijdcorrectie). 

Gestreefd is naar de in hfst.2 beschreven optimale filtering, 

daarbij rekening houdend met de noodzaak om de degradatie t.g.v. 

ACI klein te houden. 

Uit deze studie voor de 34 Mbit/s QPSK-FDMA straalverbinding m.b.v. 

een direkte modulator is als redelijke keuze naar voren gekomen : 

- kanaalafstand 6f in het (FDMA)frekwentieplan 

6f = 28 MHz = 0.82/Tb (Tb = bitduur). 

- 4e orde Butterworth basisband ontvangfilter, 
R R 3 dB bandbreedte : B

0 
= 1.0S 4 tot 1.10 4 (R = 1/Tb = bitsnelheid), 

(R/4 wordt ook wel de Nyquist bandbreedte genoemd), 

groeplooptijdcorrectie : twee sekties. 

- 4e orde Butterworth zendfilter 

3 dB bandbreedte (enkelzijdig) 

geen groeplooptijdcorrectie. 

B = 1. 60 B tot 1. 80 B z 0 0 

Op grond van de in de studie uitgevoerde berekeningen zou de 

degradatie t.g.v. het gecombineerde effekt van ACI en ISI tot 

enkele tienden van dB's beperkt blijven. 

Het zendfilter is relatief smal gekozen. De hoofdlob van het 

QPSK-spektrum is 34 MHz breed, de tweezijdige 3 dB bandbreedte 

van het zendfilter is ongeveer 28.6 MHz. 

Om de karakteristiek van het MF-filter (28) in de praktijk te 

benaderen zal een breder filter, dan uit bovengenoemde studie 

naar voren is gekomen, gekozen moeten worden. 

Gekozen is voor een Se orde Butterworth banddoorlaatfilter met 

een 3 dB bandbreedte van 1.6R (R = 1/Tb = 8.448 MHz). 

Door toevoeging van groeplooptijdcorrectie-sekties wordt de 

groeplooptijdkarakteristiek symmetrisch om f
0 

en zo vlak mogelijk 

gemaakt. 

De keuze van de bandbreedte en filter-oràe is een compromis 

tussen enerzijds de eis dat de hoofdlob (breedte R) van het 
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(O)QPSK-spektrurn ''onaangetast" doorgegeven wordt en anderzijds 

de eis dat niets van het spektrum buiten deze hoofdlob door het 

f i 1 ter komt. 

Gekozen is voor een Se orde filter omdat dit door de syrnrnet 

opbouw eenvoudiger te realiseren is dan een 4e orde filter (par.7.1). 

Lagere orde filters leveren te weinig demping buiten de hoofdlob. 

Hogere orde filters zijn omvangrijker en moeilijker af te regelen. 

Bovendien zijn de eisen die gesteld worden aan het spektrum buiten 

de toegestane bandbreedte van de OTS B-transponder meer een 

probleem voor de ontwerper van het grondstation [12]. 

Het Nyquistfilter (27) wordt benaderd door gebruik te rnaken van 

een 4e orde Butterworth laagdoorlaatfilter (groeplooptijd gecorri

geerd) met een 3 dB bandbreedte van 1.10 ~ (enkelzijdig). 

In Fig.3.3 zijn de ideale en de benaderde amplitude-karakteristiek 

van het Nyquis ilter aangegeven. 

Fig. 3.3 

ielGaal 

,,_..,. 

tiiDTTrxT 

o. 

Ideale en benaderde amplitude-karakteristiek 

van het Nyquistfilter. 

De equivalent ruisbandbreedte van het 4e orde Butterworth laag

doorlaatfilter wordt gegeven door 

00 2 00 

f { 1 } ~ df = 2 0 . 2 7 5 f 1 dx 
0 fl+(fT/.55) 8 T 0 1+x 8 

_ 2 n/8 
- T 0.275 sin(n/8 ) = 0.564/T 

Deze equivalente ruisbandbreedte is gelijk gekozen aan die van 

het ideale Nyquist filter (22). 

(29) 
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Als het ingangsspektrum van het benaderde Nyquistfilter wordt 

gegeven door : 

y ( f) = sin(nfT) II(fT) 
nfT 2 

dan is het uitgangsspektrum 

z ( f) 
sin (rTfT) 

= nfT 
1 rr (fT) 

/1 + (fT I . 5 5) ê 2 

Dit spektrum lijkt op het ideale "raised eosine" spektrum Z(f) 

gegeven door (18), zie Fig. 3.4. 

Ontbinding in een even komponent Z (f) en een oneven komponent e 
Z (f) laat zien dat Z(f) nagenoeg aan het "Nyquist vestigial 

0 

sideband theorem" voldoet, zie Fig. 3 . 5 . 

z ( f) ~{z(f 1 Z(f 1 I f I 1 
= - 2T) + + 2T)} voor :;;: 

e 2T 

z ( f) ~{z(f 1 Z(f 1 I f! 
1 

= - 2T) - + 2T)} voor ~ 2T 0 

De geringe afwijking van het ideale spektrum zal intersymbool 

interferentie veroorzaken wat een verslechtering van het bit

foutenkans-gedrag tot gevolg heeft. 

(30) 

( 31) 

(32) 

(33) 

Fig.3.4 : Ideale CRO-spektrum Z(f) 

en benaderd Z(f). 

Fig.3.5 : Ontbinding in een even 

en oneven komponent van het 

ideale Z (f) en benaderde _ e,o 
z (f) CRO-spektrum. e,o 



-34-

Hoeveel deze degradatie zal zijn is zonder een studie, zoals 

die van PTI, niet aan te geven. Uit praktijkervaring bij PTI 

met een demodulator voor een 34 Mbit/s indirekte (70 MHz) 

modulator, waarbij voor het Nyquistfilter ook een 4e orde 

Butterworth laagdoorlaatfilter met B = 1.10~ gekozen is, 

blijkt echter dat niet meer dan 0.5 dB verwacht hoeft te worden. 

Deze 0.5 dB degradatie komt dus bij de eerder voorspelde degra

datie van 0.3 dB omdat de CRO-filtering geheel aan de demodulator

kant gekozen is. 

Uit de figuren 3.3 t/m 3.5 zou geconcludeerd kunnen worden dat 

het 4e orde filter enigszins te steil . Een 3e orde Butterworth 

laagdoorlaatfilter zou de gewenste karakteristiek misschien beter 

kunnen benaderen. 

In de praktijk moet echter rekening gehouden worden met afronding 

van de amplitude-karakteristiek door niet-optimale afregeling, 

en verliezen in spoelen en condensatoren. 

Gekozen is daarom voor het 4e orde Butterworth laagdoorlaatfilter. 
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4. DRAAGGOLF-TERUGWINNING 

4.1 Keuze van draaggolfterugwinningscircuit. 

In het model van de modem (hfst.2) is verondersteld dat aan de 

demodulatorkant de draaggolf-frekwentie en -fase bekend zijn. 

Om dit te bereiken is het nodig dat uit het (O)QPSK gemoduleerde 

signaal de (onderdrukte) draaggolf teruggewonnen wordt. 

Merk op dat de frekwentie van deze draaggolf nog niet vastligt. 

Demoduleren kan in principe op RF-basis, d.w.z. meteen op de 

12 GHz "down-link" frekwentie. Veel gebruikelijker is echter 

om te demoduleren op IF-basis, b.v. op 70 MHz. 

De keuze van deze demodulatie-frekwentie hangt nauw samen met 

de manier waarop de draaggolf wordt teruggewonnen. 

Drie bekende methoden van draaggolf terugwinning zijn 

(a) 4x vermenigvuldigingslus. 

(b) remodulatielus. 

(c) Costaslus. 

Alle drie maken gebruik van een Phase-Lock Loop (PLL) schakeling. 

Een conventionele smalhandige PLL heeft bij de frekwentie welke 

gevolgd moet worden een diskrete signaalkomponent aan de ingang 

nodig. Om dit te bereiken is een niet-lineaire operatie op het 

(O)QPSK spektrum nodig. 

Deze niet-lineaire operatie kan buiten de eigenlijke PLL 

plaatsvinden of er kan een niet-lineaire fasedetektor gebruikt 

worden welke een onderdeel vormt van de PLL. 

(a) Door de frekwentie (en fase) van een QPSK-signaal met 4 te 

vermenigvuldigen wordt de modulatie verwijderd. 

De fasesprongen van +90°, -90° en 180° worden door de vermenig

vuldiging omgezet in fasesprongen van n·360° welke niet meer 

als informatiedragend herkend kunnen worden. Dit signaal wordt 

nu gebruikt als referentie voor een PLL. (Fig. 4.1) 

IF 4x 

Fig. 4.1 Blokschema van de 4x vermenigvuldigingslus. 
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(b) Het principe van een demodulator met een remodulatielus 

voor draaggolf terugwinning is aangegeven in Fig. 4.2. 

T 

t--~ LPF t--~-
z ( t) 

Fig. 4.2 Blokschema vaneen demodulator met een remodulatielus. 

De beschrijving zal beperkt worden tot "Binary Phase Shift Keying" 

(BPSK) 

met 

x ( t) = cos{w t+e (t)}, o m 

e ( t) = o of n 
m 

(1) 

(k-l)T ~ t ~ kT (2) 

Met het eerste BPF kan het te demoduleren ingangsspektrum gekozen 

worden. Verondersteld dat aan de uitgang van de demodulator de 

gezonden informatie aanwezig is : 

z (t) = cos{e (t)} , 
m 

levert remodulatie een engemoduleerde draaggolf 

y ( t) = cos{w t+8 (t) }cos{ 8 (t)} 
o m m 

= ~cos{w t+28 (t)} + ~cos{w0t} o m 

= cos{w t} 
0 

( 3) 

( 4) 

Na het tweede BPF en de PLL is dan een "schone" draaggolf beschik

baar, waarmee gedemoduleerd kan worden 

z ( t) = cos{w t+e (t) }cos{w t} o m o 

= ~cos{ e (t)} + ~cos{2w t+8 (t)}. m o m 

Laagdoorlaatfilteren levert de gezonden informatie, consistent 

met (3). 

( 5) 
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(O)QPSK is op gelijke wijze te demoduleren. Het enige verschil 

met BPSK is dat uit de demodulator naar de remodulator dan twee 

parallelle takken lopen. 

Bij deze beschrijving zijn de looptijden in de verschillende 

takken buiten beschouwing gelaten. 

In werkelijkheid moeten afregelbare delay's in de takken 1 en 4 

de looptijden in de takken 2 en 3 compenseren. (zie Appendix C) 

n 
-- T > 0 f

0 
3 

(c) In de Costaslus wordt het remodulatie principe op LF-basis 

toegepast. Uit de gedemoduleerde signalen in de I- en Q-tak 

( 6) 

( 7) 

wordt het stuursignaal voor een VCO (voltage controlled oscillator) 

afgeleid. Dit stuursignaal is een funktie van het faseverschil 

tussen aangeboden en teruggewonnen draaggolf en zal de VCO naar 

de juiste draaggolf ekwentie en -fase regelen. 

De Costaslus kan dus beschouwd worden als een PLL met een laag

frekwent niet-lineaire fasedetektor. (Fig. 4.3). 

Aan de ingang van de demodulator staat het QPSK-signaal s(t) 

Aangenomen dat de VCO een signaal x(t) levert 

OP ... K...,.__. 

Fig. 4.3 

x(t) = 12sin(w t+~), 
0 

Blokschema van de Costaslus. 

x(I:J 

(8) 

( 9) 
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zal op punt B staan 

{s
1

(t)cosw t+s
2

(t)sinw t}./2sin(w t+~) 
0 0 0 

= ~/2(s 1 sin~+s 2 cos~) 

+~12(s 1 cos~+s 2 sin~) .sin2w
0

t 

+~12(s 1 sin~-s 2 cos~) .cos2w
0

t 

Evenzo staat op punt A : 

{s 1 (t)cosw t+s 2 (t)sinw t}./2cos(w t+~) 
0 0 0 

= ~/2(s 1 cos~-s 2 sin~) 

-~/2(s 1 sin~-s 2 cos~) .sin2w
0

t 

+~/2(s 1 cos~+s 2 sin~).cos2w0 t 

Na het laagdoorlaatfilter wordt dus gevonden 

u 1 = ~/2(s 1 cos~-s 2 sin~) 

u 2 = ~/2(s 1 sin~+s 2 cos~) 

( 10) 

( 11) 

( 12) 

( 13) 

De "limiters" vormen de niet-lineariteit in het fasedetektor

gedeelte van de PLL. 

Definieer de'~ard-limiting' operatie als 

[ 

+1 
sgn(x) = 

-1 

als x~O 

als x<O 

Het uitgangssignaal van de vermenigvuldigers M1 en M2 is 

dan te schrijven als : 

( 14) 

w1 = u 1v 1 = u 1sgn(u 2 ) = ~(s 1 cos~-s 2 sin~)sgn{s 1 sin~+s 2 cos~} (15) 

w2 = u 2v 2 = u 2sgn(u 1 ) = ~(s 1 sin~+s 2 cos~)sgn{s 1 cos~-s 2 sin~} (16) 

Aftrekken van (16) en (15) levert het gewenste stuursignaal : 

( 17) 
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Voor rechthoekpulsen NRZ, s 1 , 2 = + 1 , is na te gaan dat dit 

signaal gegeven wordt door : 

sin<jl 

-cos<jl 

-sinrp 

COSQ 

-n/4 < <P n/4 

n/4 < rp < 3n/4 

3n/4 < <P < Sn/4 

Sn/4 < Q < 7n/4 , 

onafhankelijk van de data. Figuur 4.4 geeft deze karakteristiek 

voor -n < <P < TI. 

Fig. 4.4 Fasedetektor-karakteristiek van de Costaslus. 

Doordat slechts gedeeltes van de sin- en cos-kromme gebruikt 

worden, wordt een nagenoeg lineaire fasedetektor-karakteristiek 

verkregen. 

Lusfilter, versterker en VCO completeren de PLL-schakeling. 

Opmerking: 

(18) 

Er is ook nog een gewijzigde vorm van de remodulatie- en Costaslus 

bekend. In plaats van vermenigvuldiging met de gedemoduleerde 

data in analoge vorm kan ook de optimaal gedetekteerde digitale 

datagebruikt worden om de modulatie te verwijderen. 

De draaggolf fase-jitter t.g.v. ruis zal dan kleiner zijn. 

Bij deze "decision directed'' draaggolf terugwinningsmethode is 

het echter nodig eerst de klok terug te winnen. De aquisitietijd 

van deze lus zal dan ook langer zijn dan die van de gewone 

remodulatie- of Costaslus, wat bij b.v. een TOMA-systeem een 

nadeel kan zijn. 
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De "decision directed" methode zal verder buiten beschouwing 

worden gelaten. 

De 4x vermenigvuldigingslus kan eigenlijk alleen op IF-basis 

gebruikt worden. De niet-lineaire operatie, nl. de vermenig

vuldiging van de frekwentie met 4, vraagt, zelfs op IF-basis, 

om een gecompliceerde en dure schakeling. 

Het enige voordeel van de vermenigvuldigingslus is het feit 

dat deze als losse eenheid te beschouwen is. De Costaslus en de 

remodulatielus zijn meer verweven in de demodulator. Beiden 

zijn echter in principe zowel op RF-basis als IF-basis toepas

baar. 

Op grond van bovenstaande overwegingen valt de 4x vermenigvul

digingslus als draaggolf terugwinningscircuit af. 

Blijft over de keuze tussen de Costaslus en de remodulatielus 

en de keuze van de demodulatie-frekwentie. 

De remodulatielus is complex van opbouw en duur omdat deze een 

volledige modulator bevat. De essentiële elementen van de Costas

lus werken volledig op LF-niveau en zijn betrekkelijk eenvoudig 

te realiseren. 

Bovendien kunnen de delay's in de remodulatielus problemen op

leveren. Op lage frekwenties nemen deze al snel de vorm aan van 

lange vertragingslijnen welke veel ruimte in beslag nemen. 

Op RF-basis vragen ze om een uitgekiend stripline-ontwerp. 

Alhoewel de remodulatielus waarschijnlijk een iets geringere 

degradatie van het bitfoutenkans-gedrag levert dan de Costaslus 

zal op grond van het bovenstaande toch de laatste gekozen worden. 

Blijft over de keuze tussen demoduleren op RF-basis danwel op 

IF-basis. 

Bezwaren tegen demoduleren op RF-basis zijn 

geen "frequency agility" : De demodulator zal op één bepaalde 

draaggolffrekwentie en bandbreedte gedimensioneerd moeten 

worden. Bij de standaard 70 MHz middenfrekwentie kunnen door 

verandering van de "down-converter" frekwentie meerdere 

draaggolffrekwenties gekozen worden. 

- m.b.t. "low-noise" versterking : De versterking van b.v. 

-120 dBW tot 0 dBm zal bij demodulatie op RF-basis volledig 

op 12 GHz plaats moeten vinden. Bij demodulatie op IF-basis 

kan de grootste versterking op deze rF-frekwentie plaatsvinden, 

wat aanzienlijk eenvoudiger is. 
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- m.b.t. oscillatoren : Demodulatie op RF-basis vraagt om een 

stabiele VCO (regelbaar) terwijl de "down converter'' bij 

demodulatie op rF-basis slechts een stabiele lokale oscilla-

tor met vaste frekwent bevat. 

realiseerbaarheid : Ontwerp en bouw van microwave integrated 

circuits (MrC) vraagt meestal om een aantal slagen voordat 

de juiste dimensienering bereikt is. Ontwerp van een demodu

lator voor gebruik op RF-basis zal daarom hogere ontwikkelings

kosten met zich meebrengen. 

Op grond van deze overwegingen wordt voor demodulatie op rF

basis met een Costaslus voor draaggolf terugwinning gekozen. 
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4.2 Dimensienering van de Costaslus. 

Zoals aangegeven in par. 4.1 kan de Costaslus beschouwd worden 

als een "phase-lock loop" (PLL) . Definities en begrippen die 

algemeen bij een PLL-schakeling gehanteerd worden [13] zullen 

dan ook bij de beschrijving van de Costaslus gebruikt worden. 

Figuur 4.5 geeft het basisschema van een PLL. De drie komponen

ten waar de lus uit opgebouwd is zijn als volgt gekarakteriseerd 

fasedetektor 

lusfilter 

vco 

i 

(î 
0 

vd = Kd(ei-eo) 
F ( jw) 

K V 
0 c 

= K V 
0 (' 

Fig. 4. 5 Principe van een phase-lock loop. 

Kd in V/rad 

K in rad/secV 
0 

Voor de zgn. "closed loop" overdrachtsfunktie, welke een verband 

tussen ingangs- en uitgangsfase aangeeft, geldt : 

H(jw) = = 

Bij de dimensionering van een PLL moeten in het algemeen drie 

parameters gespecificeerd worden. Te weten : de natuurlijke of 

karakteristieke frekwentie van de lus w (rad/sec) , de dempings-
n 

faktor ç en de De-versterking van de lus K 
V 

K 
V 

-1 
(sec ) 

Een belangrijke afgeleide grootheid van de PLL is de ruis- of 

lusbandbreedte BL 

00 

B g 1 f I H ( j w) I 2 dw 
L 2r: O 

(Hz) 

Het gedrag van een PLL is op te delen in twee categoriëen 

( 1) 

( 2) 

( 3) 
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het vanggedrag (de PLL is in de acqu.is_i:tie-nmde en het volg

gedrag (de PLL is in de "tracking'Lmode). 

Met de resultaten van een lineaire analyse van de PLL zal een 

aanvaardbare lusbandbreedte BL voor de PLL afgeleid worden, 

waarbij zowel de acquisitie als de "tracking" in rekening wordt 

genomen. 

Ten gevolge van thermische ruis aan de ingang van de lus zal de 

teruggewonnen draaggolf enigszins in frekwentie gemoduleerd zijn. 

Om deze fase-jitter te minimaliseren moet de lusbandbreedte zo 

klein mogelijk worden gekozen. 

Echter, voor het grootste vang- en houdgebied en het beste 

invang- en volggedrag moet de lusbandbreedte zo groot mogelijk 

zijn. 

Het minimaal vereiste vanggebied bepaalt dus een ondergrens 

voor de lusbandbreedte, terwijl de maximaal tolereerbare fase

jitter t.g.v. thermische ruis een bovengrens aan BL stelt. 

De lusbandbreedte van de PLL zal tussen deze twee grenzen moeten 

liggen. 

Het kan voorkomen dat beide eisen elkaar uitsluiten. Als het 

vanggebied relatief groot moet zijn kan de ondergrens voor BL 

groter dan de bovengrens voor BL worden. De lusbandbreedte vóór 

"loek" moet dan groter zijn dan de lusbandbreedte ná "loek". 

Voor dit probleem, wat m.n. bij satelliet ontvangers een rol 

speelt, zijn een aantal oplossingen bekend 

- gecombineerde Costas-AFC lus [1~ 

- PLL met aparte zoekoscillator. 

- PLL met "loek" detektor en variabel lusfilter. 

Deze methoden, welke in feite een scheiding tussen het acquisitie

en "tracking"-gedrag van de PLL aanbrengen, worden verder buiten 

beschouwing gelaten. 

Het blijkt namelijk mogelijk een vaste lusbandbreedte BL te 

kiezen die voor de acquisitie-mode een voldoende groot vanggebied 

en voor de "tracking"-mode een voldoende kleine fase-jitter t.g.v. 

thermische ruis levert. 

Om de eerder genoemde ondergrens voor BL beneden de bovengrens 
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te houden is wel introduktie van een extra vrijheidsgraad in de 

demodulator nodig. Hiervoor wordt de demodulatie-frekwentie 

genomen. 

Nadat volgens bovenstaande methode de lusbandbreedte gekozen is, 

dient voor de zo verkregen PLL het volggedrag voor oscillator

fase-ruis bekeken te worden. Immers, in hfst. 1 is al ter sprake 

gekomen dat de terug te winnen draaggolf faseruis vertoont. 

De lusbandbreedte zal nu zo groot moeten zijn dat de PLL deze 

faseruis met een voldoende kleine fase-fout kan volgen. 

Ook de eigen faseruis van de VCO in de PLL speelt hierbij een 

rol. Voor de bepaling van de fase-fout kan deze eigen faseruis 

(dus niet die jitter die veroorzaakt wordt door thermische ruis 

aan de ingang van de lus) bij de faseruis van de terug te winnen 

draaggolf opgeteld worden. 

Voor de gekozen BL zullen eisen opgesteld worden waaraan het 

fasespektrum van de terug te winnen draaggolf samen met het 

VCO-signaal moet voldoen. 

Het zal blijken dat dit zeer ruime eisen zijn waar, zelfs in 

geval van slechte oscillatoren, ruimschoots aan voldaan kan 

worden. 

Naast dit volggedrag voor oscillator-faseruis zal nog het niet

lineaire volggedrag van de PLL bekeken worden. Met name het 

verschijnsel dat optreedt bij slechte signaal-ruisverhoudingen 

waarbij de PLL af en toe uit "loek" raakt om vervolgens na een 

geheel aantal fasedetektor-perioden weer in "loek" te komen 

(cycle slipping) zal in beschouwing genomen worden. 

Ondergrens voor BL : vanggebied. 

Het blijkt dat bij de Costaslus geen "loek" bereikt kan worden 

als de initiële frekwentie-afwijking groter dan BL is. 

Het enkelzijdige vanggebied van de Costaslus kan daarom B ge
L 

steld worden. 

Voor de oscillator-instabiliteiten in de keten tot aan de demo

dulator kan het volgende budget opgesteld worden : 
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Modulator 70 MHz, X-tal, 10- 5 rel.afw. 0.7 kHz 

"Up-converter" 14.5 GHz, X-tal, 10- 5 rel.afw. 145 kHz 

Satelliet transponder-instabiliteit 2.66 kHz 

Doppler-verschuiving (Appendix B) 0.24 kHz 

"Down-converter" 11.8 GHz, X-tal, 10- 5 rel.afw. 118 kHz 

266.60 kHz 

Voor de kristal-oscillatoren is uitgegaan van een relatieve 

frekwentie-afwijking van 10- 5 . Deze waarde is wat aan de pessi

mistische kant maar geeft een goede bovengrens voor de te ver

wachten absolute afwijkingen. 

Een belangrijke bijdrage aan de totale frekwentiefout komt van 

de VCO in de Costaslus zelf. Voor een LC-oscillator zal met een 

relatieve frekwentie-afwijking van E = 0.005 (0.5%) gerekend 

worden. 

Demoduleren op een rF-frekwentie van f = 70 MHz levert dan een 
0 

absolute bijdrage van E·f = 350 kHz. 
0 

Uigaande van de "worst case" situatie dat alle oscillator-

afwijkingen maximaal zijn en gelijk teken hebben, moet bij deze 

keuze van de demodulatiefrekwentie het vanggebied (en dus BL) 

[12] 

van de Costaslus zo'n617kHz zijn. Aangetoond zal worden dat dit 

teveel fase-jitter levert. 

Door eerst naar een lagere rF-frekwentie te mengen kan BL kleiner 

worden gekozen. 

Bij een rF-frekwentie f
0 

wordt de ondergrens voor BL, uitgaande 

van de "worst case" situatie voor de oscillator-afwijkingen, 

gegeven door : 

BL > 2 6 6 . 6 kHz + 0 . 0 0 5 f 
0 

(f in kHz) 
0 

Opmerking Verondersteld dat de oscillator-instabiliteiten elk 
d.~ 

een normale verdeling hebben,vdeze onderling statistisch onaf-

hankelijk zijn en dat de absolute afwijkingen uit het budget te 

interpreteren zijn als standaard-afwijkingen o., dan is het 
l 

( 4) 

zinvol voor de totale absolute afwijking de zgn. "root mean square" 

van de individuele bijdragen te nemen : 

0 totaal ( 5) 
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De ondergrens voor BL wordt dan gegeven door 

BL >187kHz+ 0.005f
0 

(f in kHz) 
0 

( 4 I ) 

zowel de "worst case" veronderstelling als de "root mean square" 

benadering zijn verdedigbaar. Bij verder gebruik zal steeds de 

"worst case" uitdrukking (4) gebruikt worden. 

Bovengrens voor BL : fase-jitter. 

Voor een beschrijving van het ruisgedrag van de Costaslus zal 

een eenvoudige lineaire benadering gehanteerd worden. 

Exacte analyse van het niet-lineaire gedrag is een nog onontgonnen 

terrein van onderzoek. 

Voor een gewone PLL wordt, in lineaire benadering, de variantie 

van de fluctuerende uitgangsfase SZ t.g.v. thermische ruis aan 
0 

de ingang van de fasedetektor gegeven door [1~ 

waarbij : 

N enkelzijdige vermogensdichtheid van de ruis (W/Hz) 
0 

BL ruisbandbreedte van de lus (Hz) 

P signaalvermogen (W) s 

Door de niet-lineariteit in een draaggolfterugwinningslus zal 

in het algemeen de fase-jitter groter zijn dan in een vergelijk

bare gewone PLL. Dit is o.a. een gevolg van intermodulatie van 

ruis met zichzelf in de niet-lineariteit. 

Analyse van 4x vermenigvldigingslus geeft aan dat de variantie 

van de fase-jitter een faktor L4 (pi) groter wordt [1~ 

=1+_2_+ 6 +-3-
pi p.2 2p.3 

l l 

waarbij p. = P /NB. de signaal-ruisverhouding na het ingangs
l s 0 l 

banddoorlaatfilter met ruisbandbreedte B. is. 
l 

Alhoewel het ruisgedrag van de amplitude begrenzers (limiters) 

in de Costaslus anders is dan de 4x vermenigvuldiger in de 4x

lus, is er in beide gevallen sprake van een4e orde niet-lineari

teit. 

( 6) 

( 7) 
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Voor de toename van de fase-jitter in de Costaslus zal daarom 

met dezelfde faktor gerekend worden. 

De fase-jitter wordt dan gegeven door 

NoBL 9 6 3 
(1 + - + -- + --) 

PS pi p.2 2p.3 
l. l. 

Definieer nu y als die Eb/N waarbij in het ideale geval de 
0 0 

bitfoutenkans P is. 
0 

In het niet-ideale geval zal ten gevolge van fase-jitter meer 

( 8) 

energie per bit nodig zijn om dezelfde bitfoutenkans P te halen. 
0 

Definieer de hierbij horende Eb/N
0 

als y 1 . 

De degradatie uitgedrukt in dB's wordt dan gegeven door 

dB 

Zoals afgeleid in appendix D is een ruwe schatting voor deze 

degradatie bij gewone QPSK 

L(P ) 
0 

10 log(1 + 8 2 y ) 
0 0 

dB 

Door nu te eisen dat deze degradatie bij een foutenkans P 
0 

kleiner dan a dB is : 

L(P ) 
0 

a. dB I 

kan met behulp van (8) en (10) een uitdrukking voor de boven

grens van BL afgeleid worden. 

Neem aan dat superpositie van energie geldig is. Dit is het 

geval als de pulsen waaruit r(t) opgebouwd is orthogonaal zijn 

(hfst. 2). Voor deze orthogonaliteit moet bovendien de fase

jitter relatief klein zijn. 

Dan geldt : Ps = Eb/Tb = y
0

N
0

/Tb waarin Tb de bitduur is. 

Het filter nà de demodulatoren en vóór de Costaslus heeft een 

equivalente ruisbandbreedte B .. 
l. 

Als bovengrens voor BL wordt dan gevonden 

B < 
L 

1 

p. 2 
l. 

3 

2 p. 3 
l. 

1 met p. = 
l. 

( 9) 

( 1 0) 

( 11) 

(12) 
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Voor het laagdoorlaatfi r na de demodulatoren wordt een 

Se orde Butterworth laagdoorlaatfilter met een 3 dB bandbreedte 

van 7 MHz gekozen. Deze bandbreedte is zo groot dat de groep

looptijd bij 4.224 MHz (de rand van de hoofdlob van het QPSK

basisbandspektrum) slechts 12 nsec opgelopen is t.o.v. de waarde 

bij 0 Hz. 

Dit filter voldoet dus, zonder groeplooptijdcorrectie, aan de 

eisen gesteld in hfst. 2. (Fig.2.4). 

De equivalente ruisbandbreedte is : 

B = 7·10 6 n/ 10 = 7.12 MHz 
i sin(n/10) 

Als nu bij een bitfoutenkans P de degradatie beneden a dB moet 
0 

blijven wordt uit (12) de in tabel 4.1 gegeven waarden voor de 

maximale lusbandbreedte BL gevonden. 

Tevens zijn in tabel 4.1 voord lusbandbreedtes de degradaties 

van het bitfoutenkans-gedrag volgens [15] gegeven. 

Deze degradat LQ(P
0

) zijn alle wat groter dan d gegeven 

door (10) 1 nl. 

1+2y 

(13) 

= 4. 3 4 62 (1 + 2 y ) (1 + 2 ° 62) dB , 
0 0 0 

(1 0 I) 

zie appendix D. 

p = 10- 6 
; y = 11.42 p = 10-4 

i '{ = 7.0 
0 0 0 0 

~ 
~ 

a (dB) B 
Lmax 

(kHz) LQ (dB) B 
Lmax 

(kHz) LQ (dB) 

0.5 607.3 1. 25 474.3 1. 28 

0.4 480.1 0.96 375.0 0.99 

0.3 355.9 0.70 278.0 0.72 

0.2 234.5 0.45 183.2 0.46 

0. 1 115.9 0.22 90.6 0.22 

0.05 57.6 0.11 45.0 0.11 

Tabel 4.1 maxbij verschillende degradaties a volgens (12) ; 

Schatting voor degradat LQ volgens (10') 
1 

ontleend 

aan (15]. 
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Een keuze uit Tabel 4.1 levert samen met (4) de lusbandbreedte 

BL en de demodulatie-frekwentie f
0

• 

Sommige waarden van BL uit de tabel ZlJn zo klein dat beide 

eisen niet tegelijkertijd te realiseren zijn. 

De lusbandbreedte v66r "loek" moet dan veel groter zijn dan de 

lusbandbreedte nä "loek". 

Door een geschikte keuze van de lusbandbreedte BL en de demo

dulatie-frekwentie f kan echter zowel een voldoende groot 
0 

vanggebied als een voldoende kleine fase-jitter t.g.v. thermische 

ruis gerealiseerd worden. 

Als bij P
0 

= 10-6 een degradatie a < 0.3 dB getolereerd wordt 

kan de lusbandbreedte BL = 340 kHz genomen worden. Uit (4) volgt 

dan voor de rF-frekwentie : 

BL = 340 kHZ 
( 4) 

f = 15.3 MHz 
0 

Voor een 2e orde lus met een passief "lag-lead" filter ~3], 

gevolgd door een oe-versterker (Fig. 4.6) kunnen nu de lus

parameters wn, ç en Kv bepaald worden. 

'2 

~l 

6 dB/oct 

I 

---~------ --·---

1 l 
f (Hz) 

(14) 

Fig. 4.6 Schema en amplitude-karakteristiek van het lusfilter. 

De overdrachtsfunktie van het lusfilter wordt gegeven door 

F ( j~) = 
1 + jwT 

2 

{ 

T 
1 

= ( R
1 

+ R
2 

) e 
, met : 

T2 R2e 

De versterking A van de oe-versterker zal als een vergroting 

van de gevoeligheid van de veo beschouwd worden. 

Gebruik makend van de resultaten van een lineaire analyse van 

(15) 
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van de PLL met passief filter ~3] wordt gevonden 

natuurlijke frekwentie 

dempingsfaktor 

ruisbandbreedte 

w 
n 

K Kd ~ 
= {-0-} 

11 

K+1/1 1 

met K = KoKd12/11 

Merk op dat BL in Hz is terwijl K
0 

in rad/Vsec en Kd in V/rad 

zijn. 

Als de frekwentie van de te demoduleren draaggolf afwijkt van 

(16) 

(1 7) 

( 18) 

de frekwentie van de ~vrij-lopende" VCO en als deze afwijking 

binnen het vanggebied van de Costaslus valt zal de VCO-frekwentie 

naar de draaggolffrekwentie worden toegeregeld. 

De snelheidsfout of statische fasefout 8 die hierbij gemaakt 
V 

wordt is maximaal 

t.:.w 
e = v max 

ma x 
K 

V 

(19) 

waarbij t.:.w de maximaal te verwachten frekwentie-afwijking is. ma x 
K = K Kd·1 is de De-versterking van de lUSJ de versterking A 

V 0 
wordt hierbij in de gevoeligheid K

0 
van de VCO verwerkt. 

Voor de dimensienering van de Costaslus worden K
0 

en Kd als 

gegeven beschouwd. 

De dempingsfaktor ç wordt meestal ~/2 gekozen. De invang-tijd 

bij een gegeven BL is dan minimaal. 

De maximale snelheidsfout zal beneden de, vrij willekeurige, 

waarde van 0.1 rad gehouden worden. 

Uit de eisen voor de drie parameters BL, ç en 8 zijn nu 
v max 

met behulp van (16) t/m (19) de versterking A en de tijdconstanten 

1 1 en 1
2 

af te leiden. 

:[ BL 340 kHz ( 2 0) 

Eisen ç = ~12 (21) 

8 0.09 rad ( 2 2) 
V ma x 
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Voor een VCO met een gevoeligheid van 100 kHz/V en een fase

detektor met een gevoeligheid van 2V per 180° : 

5 
K = A·2n·l0 

0 

Kd = 2/n 

is eenvoudig na te gaan dat 

A = 60 

Tl = 5.544·10- 5 

T2 = 2.108·10- 6 

rad/Vsec 

V/rad 

sec 

sec 

een Costaslus levert die aan de eisen (20) t/m (22) voldoet. 

De degradatie a van de bitfoutenkans door fase-jitter t.g.v. 

thermische ruis aan de ingang van de lus zal bij P = 10- 6 
0 

volgens Tabel 4.1 ongeveer 0.3 dB zijn. 

( 2 3) 

( 2 4) 

(25) 

( 2 6) 

(27) 

Of deze schatting met een praktische waarde overeenkomt kan als 

volgt geverifiëerd worden. 

Het is bekend dat bij een QPSK draaggolf-terugwinnings-circuit 

de degradatie t.g.v fase-jitter te verwaarlozen is als de PLL 

een 11 10 baud integration time T 11 heeft [16 J 

10 
T = 

4.224·10- 6 sec 1 
B = L 2TTT = 67 kHz ( 28) 

De standaard-afwijking o van de faseruis is dan voor P = 10- 6 , 
0 

0 = ( 29) 

Door nu de degradatie van de Costaslus met BL = 340 kHz te ver

gelijken met de degradatie bij BL = 65 kHz kan nagegaan worden 

of de schatting met een praktische waarde overeenkomt. 

Voor meetdoeleinden zal dus gebruik gemaakt worden van een 

Costaslus met K
0 

en Kd als in (23) resp. (24) en de luspara

meters : 

= 65 kHz } ~ 

: ~~~9 rad -~ l 
A = 60 

1 1 = 1.583·10-3 sec 
-5 

T2 = 1.144.10 sec 

( 3 0) 
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Zoals in het begin van de paragraaf vermeld zal voor de geko

zen dimensienering van de Costaslus het volggedrag voor 

oscillator-faseruis bekeken worden. In Appendix E worden de 

eisen opgesteld waaraan het fasespektrum van de terug te winnen 

draaggolf samen met de VCO in de Costaslus moet voldoen. 

Appendix F behandelt het niet-lineaire volggedrag van de 

Costaslus dat optreedt bij slechte signaal-ruisverhoudingen. 

Aangetoond zal worden dat zowelhetvolggedrag voor oscillator

faseruis als het volggedrag bij slechte signaal-ruisverhoudingen 

nauwelijks restricties aan de parameters van het communicatie

systeem opleggen. 

Dit is dan ook de reden dat beide verschijnselen in de Appendi

ces behandeld worden. 
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5. KLOK-TERUGWINNING 

Voor de besturing van de beslissingsdetektors en de differen

tiële logica (hfst. 6) in de demodulator zijn twee synchrone 

kloksignalen met frekwenties 8.448 MHz en 4.224 MHz nodig. 

Er zal gebruik gemaakt worden van een zelf-synchronisatie

techniek waarbij uit de gedemoduleerde datasignalen plus ruis 

rechtstreeks de 8.448 MHz klok wordt teruggewonnen. Frekwentie

deling levert dan het synchrone 4.224 MHz kloksignaal. 

Een overzicht van klok-terugwinningsmetheden wordt gegeven in 

[17] . De daarin besproken "non-linear filter bitsynchronizers" 

vormen een klasse van klok-terugwinningscircuits waarbij 

eenvoudige realiseerbaarheid en goede kwaliteit samengaan. 

Het zijn open-lus systemen waarbij door niet-lineaire operatie 

op het spektrum van de gedemoduleerde datasignalen een spektrale 

lijnkomponent bij de klokfrekwentie verkregen wordt. 

Van deze klasse is de zgn. "differentieer-gelijkricht'' schakeling 

voor het hier besproken systeem goed toepasbaar. 

Figuur 5.1 geeft het principe weer. 

Fig. 5. l 

qeélemodu- -----1 

leerde data 

naar 
beslissinqs
rletektor 

lus
filter 

Blokschema van de 'tlifferentieer-gelijkricht" 

klokterugwinning. 

De gedemoduleerde datastroom (8.448 Mbit/s) wordt aan een diffe

rentiator aangeboden. Hierin wordt elke positieve flank omgezet 

in een positieve naaldpuls. Evenzo wordt elke neergaande flank 

in een negatieve naaldpuls omgezet. 

Na gelijkrichting wordt een l/8.448 ~sec raster verkregen waarin, 

data-afhankelijk, positieve naaldpulsen aanwezig zijn. (Fig. 5.2). 

In het frekwentiedomein heeft dit signaal o.a. een lijnkomponent 

bij 8.448 MHz. Na bandfilteren is het signaal dan ook geschikt 

om de fasedetektor van een PLL te sturen. 
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na diffe ren::--..a._--,---'---r---l'-----,-....L......,-......... .....,___..__ _ _,...,. t 

na differen
en 

gelijkrichten 
I I I I I I I I .. t 

......,'l'b==l /P .448Lsec 

Fig. 5. 2 Het uit de datasignaalstroom verkregen 1/8.448 11sec 

raster met naaldpulsen. 

5.1 Klok terugwinning in de (O)QPSK demodulator. 

Het "differentieer-gelijkrcht" principe van klokterugwinning 

zal voor de (O)QPSK demodulator verder uitgewerkt worden. 

Figuur 5.3 geeft het blokschema van het klok terugwinnings

circuit voor de QPSK demodulator. Het schema is in deze vorm 

niet geschikt voor Of t-QPSK. 

lissinqs
detektor 

van 
Nyquist 
filter 

limite·H--~-----~ 

van 
Nyquist.--tot 
filter 

Fig. 5. 3 

naald
vormer 

vormer 

8. 448 ~1Hz 

vcxo 4.224 ~z 

Cl 
naald-

~-~ ~~------------~ vormer 

beslissinqs-

Blokschema van de klokterugwinning voor gewone QPSK. 

Als ingangssignaal van het klok-terugwinningscircuit wordt in 

plaats van de gedemodul datasignaalstroom de symboolstromen 
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in de twee takken van de demodulator gebruikt. 

Deze twee symboolstromen worden elk door een amplitude-begrenzer 

(limiter) gestuurd. De flanken van de nu rechthoekige symbolen 

worden vervolgens in een naaldvormer omgezet in smalle positieve 

pulsen. 

Optellen van beide naaldstromen levert dan een l/4.224 wsec 

raster waarin, data-afhankelijk, positieve naaldpulsen aanwezig 

zijn (de "data-naalden"). 

Een oscillator met deler levert de benodigde 8.448 MHz en 4.224 MHz 

klokfrekwenties. Uit het 4.224 MHz kloksignaal wordt met een 

naaldvormer een tweede stroom van smalle positieve pulsen met 

een herhalingstijd van l/4.224 wsec gemaakt (de "VCO-naalden"). 

Om de fase ~ tussen de stroom data-naalden en de stroom vee
naalden te detekteren kan nu eenvoudig gebruik gemaakt worden 

van een Set-Reset flip-flop. 

Met de data-naalden wordt de Set-ingang van de fasedetektor 

flip-flop gestuurd; de VCO-naalden worden aan de Clock-ingang 

toegevoerd. 

Het uitgangssignaal van de SR flip-flop zal nu een gemiddelde 

DC-komponent vd hebben die evenredig is met het faseverschil 

tussen beide ingangssignalen. Figuur 5.4 geeft de relatie tussen 

de verschillende signalen. 

I-symbolen 

0-symbolen 

data-
~1aalden 

\TCO-
ni'lalden 

uitqanqssicmaal 
SR flip-flop 

I 

I 
dlT/2:: 

1 ftoqqle 
set 

I I I 

I I I - .2 

Fig. 5.4 : Tijddiagram van de signalen in het QPSK klok

terugwinningscircuit. 

I 

I 

De fasedetektor heeft een lineaire zaagtandvormige karakteris

tiek. (Fig. 5.5). 

I 

I 
, 

t 

t 

~I 

c, 

t 

t 
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Fig. 5. 5 Fasedetektor karakteristiek van de SR flip-flop. 

Na filtering en eventuele versterking is het uitgangssignaal 

van de fasedetektor flip-flop geschikt om de VCO te sturen. 

Evenwicht zal ontstaan als het faseverschil ~ = n. Dit betekent 

dat de data-naalden en de VCO-naalden T/2 = 1/8.448 ~sec t.o.v. 

elkaar verschoven zijn. 

Omdat de fasedetektor op 4.224 MHzwerkt zal het 8.448 MHz VCO

kloksignaal dan echter precies in fase met de 8.448 Mbit/s data 

zijn. Immers, de fase tussen deze twee signalen is dan 2n. 

Opmerking 1 : In plaats van aan de Clock-ingang van de flip-flop 

kunnen de VCO-naalden ook aan de Reset-ingang aangeboden worden. 

Dit heeft echter het volgende nadeel. Als de data-naalden gedurende 

een zekere tijd ontbreken (bij een lange reeks "1"-en of "0"-en) 

zal bij gebruik van de Clock-ingang de flip-flop door elke VCO

naald ge-"toggled" worden. De VCO zal dan in het midden van het 

frekwentie-bereik gaan staan. 

Bij gebruik van de Reset-ingang wordt, bij afwezigheid van data

naalden, de flip-flop éénmaal ge-"reset" en blijft in die toestand. 

De VCO zal dan een uiterste frekwentie-stand aannemen. 

Bij terugkomst van de data-naalden zal het dan langer duren 

voordat de PLL weer in "loek" is. 

Opmerking 2 : Voor het klok-terugwinningscircuit in een Offset

QPSK demodulator kan hetzelfde principe als hier beschreven 

toegepast worden. Omdat bij Offset-QPSK de symbolen in de twee 

demodulatortakken één bittijd t.o.v. elkaar verschoven zijn, 

moet de fasedetektor flip-flop op een frekwentie van 8.448 MHz 

werken. Dit is een faktor twee hoger dan bij gewone QPSK. 

Bij de dimensienering van het lusfilter wordt hier rekening mee 

gehouden. 
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5.2 Dimensionering van de klok-terugwinning voor QPSK. 

Het klok-terugwinningscircuit in de QPSK demodulator kan op 

dezelfde wijze gedimensioneerd worden als de Costaslus. 

Voor de instabiliteit van de klokfrekwentie wordt met 4·10- 5 

gerekend, geheel veroorzaakt door instabiliteit van een kristal

oscillator in de modulator. Instabiliteiten in de klokfrekwentie 

door b.v. Doppler-effekten in de communicatieketen worden ver

waarloosd. 

Op grond hiervan wordt voor de ruisbandbreedte BL van de PLL 

gekozen : 

-5 6 BL = 4·10 ·8.448·10 ~ 350 Hz 

Het vanggebied van de PLL is dan minstens 700Hz. 

Analoog aan de Costaslus wordt de dempingsfaktor ç = ~12 en de 

maximale snelheidsfout e = 0.09 rad genomen. v max 
Voor een 2e orde lus met een passief "lag-lead" f er gevolgd 

door een De-versterker (Fig. 4.6) kunnen nu uit de eisen voor 

de drie parameters BL, ç en wn de versterking A en de tijd

constanten Tl en T2 afgeleid worden. 

Voor een VCXO met een gevoeligheid van 110 Hz/V en een fase

detektor met een gevoeligheid van 4V/4n rad (TTL-logica : 

vd = 4V) ma x 

K A·2n"ll0 
0 

Kd = 4/4n 

rad/Vsec 

V/rad 

worden de volgende waarden gevonden 

BL = 
r = L, 

e = 
V ma x 

350 Hz } 
~ 12 

0.09 rad { A = 
--+ Tl 

T2 = 

60 

5.775·10-2 sec 

2.054•10- 3 sec 

(l) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 
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6. DIFFERENTIELE CODERING 

Het draaggolf-terugwinningscircuit zoals beschreven in hfst.4 

levert een draaggolf die zo goed mogelijk op één van de vier 

fasestanden van de gezonden draaggolf past. Er is geen voorkeur 

voor één van deze vier standen. 

De niet-eenduidigheid van de fase van de teruggewonnen draag

golf ten opzichte van de gezonden draaggolf maakt het onmogelijk 

de informatie in de vier fasestanden over te brengen. Dit pro

bleem kan omzeild worden door de informatie onder te brengen 

in de fase-overgangen in plaats van in de absolute fasestanden. 

Deze methode, aangeduid als differentiële codering, zal in dit 

hoofdstuk besproken worden. 

Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op een PTI-rapport [1~. 

Omdat de differentiële codering een essentieel deel van de modem 

vormt, is gekozen voor een beschrijving in de kern van het 

verslag i.p.v. in de appendices. 

6.1 Differentiele logica voor QPSK. 

De modulator is schematisch weergegeven in Fig. 6.1. De symbool

stromen y en z (dibits) sturen elk een "Binary Phase Shift Keying" 

(BPSK) modulator volgens de in het schema aangegeven coderegel. 

Optellen van de twee orthogonale BPSK-signalen levert een signaal 

dat, afhankelijk van de dibits y en z, vier fasestanden aan kan 

nemen (Fig. 6.2 en Tabel 6.3). 

y 

differcn 
tië1e 
logica 

z 

y=O + 

y=l + 

z=O + 

eb = y dl +90° vo 

eb = (j) -90° 
·y ·o 

Fig. 6.1 (O)QPSK-modulator. 

(~ 
~'z 

( 0 1 l) 

(1,1) 0 
dl -9 0 ·o 

(y 1 Z) = 
(O,C!) 

( 11 0) 

Fig. 6.2 : Fase van QPSK

signaal als funktie vanyen z. 
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dibits fase t.o.v. 

y z cpo + 45° A B t;cp 

0 0 oo 0 0 oo 

1 0 -90° 1 0 -90° 

1 1 180° 1 1 180° 

0 1 +90° 0 1 +90° 

Tabel 6.3 : Fasestanden van de Tabel 6.4 : Gewenste fase-

draaggolf als funkt van y en z. overgangen. 

De codering is zo gekozen dat bij een fasefout van 90° in de 

demodulator slechts één van de twee dibits fout is. 

De inkomende bitstroom wordt gesplitst in twee symboolstromen 

A en B. Elk paar (A,B) dient één-éénduidig met een bepaalde 

fase-overgang t;cp volgens Tabel 6.4 te corresponderen. 

Hiertoe is het nodig dat uit de vorige fase cp (corresponderend n 
met (y ,z )) en de gewenste fase-overgang t;cp (voorgesteld door 

n n 
(A,B)) de nieuwe fase cpn+ 1 (corresponderend met (yn+ 1 'zn+1 )) 

wordt bepaald. 

Figuur 6.5 geeft het incipe van de splitsing en codering aan. 

De lijnen CL 8.4 en CL 4.2 zijn de klok-lijnen met frekwentie 

8.448 MHz resp. 4.224 MHz. 

CL 8.4 

A. 

B 

Fig. 6.5 Differentië 

CL 4.2 

z 
n 

Lj • 224 

logica in de QPSK-modulator. 

Een twee-bits schuifregister splitst de inkomende datastroom 

in de twee symboolstromen A en B. Deze representeren de gewenste 
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fase-overgang 6~. Met de oude fase ~ die in twee flip-flop's 
n 

onthouden is en de gewenste fase-overgang 6~ wordt door de 

coder de nieuwe fase ~ 1 bepaald. n+ 
De logische funktie die de coder moet realiseren volgt uit de 

waarheidstabel (Tabel 6.5). 

Tabel 6.5 

A B Yn z Yn+1 2 n+1 n 

0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 

6~=0° 1 1 1 1 

0 1 0 1 

1 0 0 0 1 0 

1 0 1 1 

6~=-90° 1 1 0 1 

0 1 0 0 

1 1 0 0 1 1 

1 0 0 1 

6~=180° 1 1 0 0 

0 1 1 0 

0 1 0 0 0 1 

1 0 0 0 

6~=+90° 1 1 1 0 

0 1 1 1 

Waarheidstabel voor de differentiële coder in 

de QPSK-modulator. 

Voor de logische funktie wordt dan gevonden 

Yn+1 = A.B.y + A.B.z + A.B.y + A.B.z 
n n n n 

= A+B+y + A+B+z + A+B+y + A+B+z 
n n n n 

z = A.B.z + A.B.y + A.B.z + A.B.y n+1 n n n n 

= A+B+z + A+B+y + A+B+z + A+B+y n n n n 

(l) 

( 2) 
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De differentiële logica in de demodulator voert de inverse 

bewerking van die in de modulator uit. 

De fase-overgang 6~ wordt bepaald uit het verschil tussen de 

oude fase ~n- 1 (y~_ 1 ,z~_ 1 ) en de nieuwe fase ~n (y~,z~). 

Figuur 6.6 en de waarheidstabel (Tabel 6.7) spreken verder 

voor zich. 

CL 8.4 

data 

71 
~'n 

_ ___,____----"!} 

Fig. 6.6 

y' 
n 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

Tabel 6.7 

Differentiële logica in de QPSK-demodulator. 

Z I y~-1 z ' - -A B A B n n-1 

0 0 0 0 0 1 1 
0 1 0 

1 1 1 6 oo 
1 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 
0 0 0 

1 1 0 6~=-90° 

1 1 1 

0 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 

1 0 0 180° 
1 1 0 

0 1 0 0 1 1 0 
0 1 1 

1 0 1 6~=+90° 

1 0 0 

Waarheidstabel voor de differentiële decoder 
in de QPSK-demodulator. 



-62-

Voor de logische funktie van de decoder wordt gevonden 

A= -y' z' y + y' Z' z + y' z' y + Y' z' z (3) 
n-1 n-1 n n-1 n-1 n n-1 n-1 n n-1 n-1 n 

B = --y, Z' z + y' Z' y + y' z' z + Y' z' y (4) 
n-1 n-1 n n-1 n-1 n n-1 n-1 n n-1 n-1 n 

Door A en B nu weer in volgorde achter elkaar te zetten wordt 

de oorspronkelijke data teruggekregen : 

DATA' = CL8.4"A + CL8.4·B 

6.2 Differentiele logica voor Offset-QPSK. 

( 5) 

zoals beschreven in hoofdstuk 1 wordt Offset-QPSK verkregen 

door bij QPSK de "in-phase" en "quadrature" symboolstromen één 

bittijd t.o.v. elkaar te verschuiven. De 180° fase-overgangen 

worden dan door twee achtereenvolgende 90° fase-overgangen ge

realiseerd. De snelheid waarmee de draaggolf fasesprongen maakt 

is dan ook twee keer zo groot dan bij QPSK. 

Alhoewel in principe de differentiële logica van de QPSK

modulator, uitgebreid met een één bittijd vertraging, gebruikt 

kan worden, is het mogelijk de logica voor de Offset-QPSK 

modulator ook eenvoudiger te realiseren. 

De differentiële logica van de QPSK-demodulator is niet bruikbaar. 

Door de niet-eenduidigheid van de fase is namelijk niet te 

achterhalen in welke van de twee takken van de demodulator een 

vertraging toegevoegd moet worden. 

Voor zowel de modulator als de demodulator zal daarom andere 

en bovendien eenvoudigere logica ontworpen worden. 

De inkomende bitstroom wordt op de volgende manier in twee 

symboolstromen A en B gesplitst : 
n n 

= CL4.2•DATA 
n 

= CL4.2"DATA 
n 

Hieruit worden de fase-overgangen van + 90° en 0° verkregen, 

volgens de coderegel : 

( 6) 
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= "hoog" -+ yn+1= 
= "laag" + Yn+1= 

= "hoog" -+ z = 
n+1 

"laag" + z = n+1 

logische funkties 

= B ffi z 
n n 

Yn 
4,-··>- t,cp= 90° 

yn 4,-+ 6 oo 

z +-+ t,cp=±90° 
n 

z *-+ t,cp=Oo 
n 

waarbij ffi het symbool voor de "exclusive OR"-funktie is. 

( 7) 

( 8) 

( 9) 

{10) 

Omdat A en B nooit tegelijkertijd "hoog" kunnen zijn, zie (6), 
n n 

zijn fasesprongen van 180° niet mogelijk. 

Het principe van de splitsing en codering is aangegeven in Fig.6.8. 

CL 8.4 

y 

2 X 4.224 Mbaud 

Q 

Fig. 6.8 

"0" z 
n 

Differentiële logica in de Offset-QPSK modulator. 

De logica in de demodulator moet de inverse bewerking uitvoeren. 

De uit de twee takken van de demodulator komende ontvangen sym

bolen y' en z' worden met elkaar vergeleken, resulterend in een n n 
signaal D 

n 

D = y' ffi z' n n n (11) 

Als D nu vergeleken wordt met zijn volgende waarde D 
1 

wordt 
n n+ 

de data teruggevonden : 

(12) 
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Het is eenvoudig te verifiëren dat dit geldig is voor alle vier 

fasestanden van de draaggolf in de demodulator t.o.v de draag

golf in de modulator. De vier fasestanden betekenen immers dat 

tussen de symbolen in de modulator (y ,z ) en de symbolen in 
n n 

de demodulator (y 1 ,z 1
) de volgende relaties mogelijk zijn 

n n 

yl = yn n 
Z I = z 

n n 
yl = z n n 

zl = yn n 
yl = yn n 

Z I = z 
n n 

yl = z 
n n 

Z I = yn n 

Uit (11) en (12) volgt de vergelijking 

data I = ( Y I E9 Z I ) E9 ( Y I E9 Z I ) 
n+1 n+1 n+1 n+2 n+2 

( 13a) 

( 13b) 

( 13c) 

( 13d) 

( 14) 

Invullen van bijvoorbeeld (13b) in uitdrukking (14) levert met 

( 6) , ( 9) en (l 0) 

data~+ 1 = (y~+1E9 2 ~+1)E9(y~+2E9 z~+2) 

= (zn+1E9 yn+1)E9( (Bn+1E9 2 n+1)E9(An+1E9 Y n+ 1) ) 

= (zn+1E9 yn+1)E9( (Bn+1E9 2 n+1)E9(An+1E9 Yn+1)) 

= (zn+1E9 2 n+1)E9(yn+1E9 Yn+1)E9(An+1E9 Bn+1) 

= An+1E9 Bn+1 

= DATAn+ 1 

Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende eigenschappen van 

de "exclusive OR"-operatie 

A E9 B E9 C = ( A E9 B ) E9 C 

A E9 A = "0" 

A E9 "0" = A 

A E9 B = A E9 B 

(15) 
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Figuur 6.9 geeft een schematische weergave van de logica in 

de demodulator voor Offset-QPSK. 

CL 8.4 

y' ------, 
n 

2 x 4.224 Mbaud 

Z I 

n 

D 
n 

Fig. 6. 9 Differentiële logica in de Offset-QPSK demodulator. 
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7. REALISATIE VAN DE MODEM 

7.1 Realisatie van de QPSK- modulator. 

Het blokschema van de gerealiseerde indirekte QPSK-modulator 

is aangegeven in Fig. 7.1. 

De inkomende bitstroom wordt in de differentiële coder in twee 

symboolstromen gesplitst volgens de in hfst. 6 gegeven code

regel. De differentiele coder is in ECL-logica gerealiseerd. 

Na versterking en filtering moduleren de twee symboolstromen 

twee orthogonale 70 MHz draaggolven. (BPSK) . 

De orthogonale draagelven zijn verkregen uit een kristal

oscillator gevolgd door een 90° fase-splitser. 

De BPSK-modulatoren bestaan uit een zgn. diode-ring met enkele 

stuurtransistoren. Temperatuur-stabiliteit van deze dubbel

gebalanceerde modulatoren is verkregen door de diodes en de 

transistoren op één keramisch substraat te monteren. 

Filtering in beide modulatortakken is nodig om het basisband

spektrum van de rechthoekpulsen te begrenzen om na modulatie 

overlapping van het 70 MHz spektrum rond f = 0 Hz 

te voorkomen. Gekozen is voor een Se orde Butterworth laag

doorlaatfilter (zonder groeplooptijdcorrectie) met een 3 dB 

bandbreedte van 27 MHz. 

[> 
2PSK 

---11 I--i LPF
1 t---- MOD. r--
~ 

DIFF. - X-TAL HYBRIC L....t IF- [> f- + r-+ ~ r---+ 
90° CO DER - osc. ....... FILTER 

data QPS1( 
8.44U Mbit/s 70 

[> LPFl 
2PSK 

~ f- f---4 r--
MOD. 

Fig. 7. 1 Blokschema van de QPSK modulator. 

Optellen van de twee orthogonale BPSK-signalen levert het ge

wenste QPSK-signaal. Om het uitgangsspektrum te beperken wordt 

MHz 
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dit signaal door een MP-filter gestuurd. 

Het modulator MP-filter is een Se orde Butterworth banddoor

laatfilter met een 3 dB bandbreedte van 1.6R = 13.517 MHz. 

Correctie-sekties zijn toegevoegd om de groeplooptijd karakte

ristiek van het totale filter over de hoofdlob van het QPSK

spektrurn binnen 5 nsec vlak te maken. 

Lit. [11 gee de amplitude- en groeplooptijd-karakteristiek 

van het (on)gecorrigeerde modulator MP-filter. 

Een versterker na het MP-filter brengt het QPSK-signaal op het 

gewenste uitgangsniveau van O.SVeff over 75D (ongernoduleerd). 

Voor de realisatie is gebruik gemaakt van een bestaande 34 Mbit/s 

QPSK-rnodulator volgens bovenstaand blokschema ~9]. Om deze 

modulator geschikt te rnaken voor een bitsnelheid van 8.448 Mbit/s 

hoefde slechts het MP-filter aangepast te worden. 

7.2 Realisatie van de QPSK-dernodulator. 

Op grond van de in voorgaande hoofdstukken gegeven overwegingen 

is voor de opbouw van de QPSK-dernodulator gekozen voor het blok

schema van Fig. 7.2. 

In de eerste trap van de demodulator bestaande uit een verzwakker, 

mixer, 54.7 MHz kristal-oscillator, MP-filter en een versterker/ 

splitser wordt de centrale frekwentie van het aangeboden QPSK

spektrurn (70 MHZ) teruggebracht tot 15.3 MHz. 

De verzwakker verzorgt de aanpassing van het ingangssignaal, 

0.5 Veff (ongernoduleerd) over 75D, aan de 50~ mixer. Verzwakking 

is nodig om de interrnodulatie-produkten na de mixer voldoende 

laag te houden. 

Het demodulator MP-filter bestaat uit een 4e orde Butterworth 

banddoorlaatfilter met een 3 dB bandbreedte van 1.5R = 12.672 MHz, 

waaraan groeplooptijd correctiesekties zijn toegevoegd. 

De groeplooptijd karakteristiek van het totale filter is over 

de hoofdlob van het QPSK-spektrurn binnen 7.2 nsec vlak. [1]. 

Demodulatie vindt plaats in twee orthogonale BPSK-dernodulatoren. 

Gebruik is gemaakt van dubbel-gebalanceerde vermenigvuldigers 

in IC-vorm. 

De bij de demodulatie ontstane ongewenste rnengprodukten worden 

door het laagdoorlaatfilter LPF 2 weggefilterd. Dit filter be

grenst tevens het ruisspektrum op de ingang van de Costaslus. 
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De 3 dB bandbreedte van dit Se orde Butterworth laagdoorlaat

filter is 7.0 MHz. (zie hfst. 4 en [1]). 

De opbouw van de Costaslus, die twee orthogonale 15.3 MHz draag

golven (coherent met de middenfrekwentie van het QPSK-spektrum) 

aan de BPSK-demodulatoren levert, is identiek aan het blok

schema van Fig. 4.3. 

Het fasedetektor-gedeelte, bestaande uit twee analoge vermenig

vuldigers met twee amplitude-begrenzers en een sommator, heeft 

een gevoeligheid van 2V per 180° faseverschil. 

De 15.3 MHz VCO is over een gebied van 700kHz om de nominale 

frekwentie regelbaar en heeft een gevoeligheid van 100 kHz/V. 

De koppeling tussen het fasedetektor-gedeelte en de VCO wordt 

gevormd door het in par. 4. 2 berekende lusfilter. 

De Nyquistfilters leveren een signaal aan de begrenzende ver

sterkers dat zo goed mogelijk intersymbool interferentie-vrij 

is. Voor de Nyquistfiltering is gebruik gemaakt van een 4e orde 

Butterworth laagdoorlaatfilter met een 3 dB bandbreedte van 

(0.55/2) · 8.448 MHz. Met behulp van groeplooptijd corectiesekties 

is de groeplooptijd karakteristiek van 0 tot 2.112 MHz binnen 

8 nsec vlak gemaakt. (zie [1]). 

De begrenzende versterkers zijn m.b.v. geïntegreerde "limiting 

amplifiers" gerealiseerd. Na deze versterkers wordt in de 

beslissingsdetektors gekeken of het gezonden symbool positief 

danwel negatief was. Het hiervoor benodigde 4.224 MHz klok

signaal is door deling uit het 8.448 MHz kloksignaal verkregen. 

De opbouw van hetklo~erugwinningscircuit, dat uit de gedetek

teerde symbolen twee synchrone kloksignalen met frekwenties 

8.448 MHz resp. 4.224 MHz terugwint, is identiek aan het blok

schema van Fig. 5.3. 

Het fasedetektor-gedeelte, bestaande uit twee naaldvormers, 

een sommator en een SR flip-flop, heeft een gevoeligheid van 

1V per 180° faseverschil (gebaseerd op de 4.224 MHz klokfre

kwentie) . 

De 8.448 MHz VCXO is over een gebied van 700 Hz om de nominale 

frekwentie regelbaar en heeft een gevoeligheid van 110 Hz/V. 
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De koppeling tussen het fasedetektor-gedeelte en de VCXO wordt 

gevormd door het in par. 5. 2 berekende lusfilter. 

Met behulp van de differentiële decoder wordt uit de twee symbool

stromen de gedemoduleerde datasignaalstroom verkregen. 

De opbouw van deze decoder is identiek aan het blokschema van 

Fig. 6.6. Gebruik is gemaakt van TTL-logica. 

De gehele demodulator is op vier experimenteerkaarten (~ Euro

kaart formaat) gerealiseerd. De detailschema's zijn in een 

intern PTI labrapport [1 J weergegeven. 
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8. METINGEN AAN DE QPSK-MODEM 

Een algemeen gehanteerd criterium voor de beoordeling van de 

kwaliteit van een digitaal communicatie systeem is het verschil 

tussen het bitfoutenkans-gedrag wat op theoretische gronden 

verwacht wordt en het werkelijke bitfoutenkans-gedrag. 

Onder het bitfoutenkans-gedrag wordt het verloop van de bit

foutenkans ("bit error rate" BER) als funktie van de signaal

ruisverhouding aan de ingang van de ontvanger verstaan. 

Hiermee wil echter niet gezegd zijn dat alleen de signaal-ruis

verhouding de kans op fouten beïnvloedt. Ook andere factoren, 

zoals instabiliteit van de voedingsspanning en de omgevings

temperatuur van de (de )modulator kunnen invloed hebben. 

Bij een goed opgezet ontwerp van modulator, ontvanger en demodu

lator zijn deze grootheden meestal wel zo goed beheersbaar dat 

hun invloed te verwaarlozen is. Ruis en storingen door b.v. 

andere communicatie-systemen zijn echter nooit geheel onvermij

delijk. 

Voor de beoordeling van de gerealiseerde QPSK-modem wordt de 

gemeten BER-kromroe vergeleken met de theoretische QPSK bitfouten

kans kromme. 

Hierbij wordt verondersteld dat de verbinding tussen modulator 

en demodulator gevormd wordt door een lineair, niet-bandbegrensd, 

kanaal met additieve witte gaussische ruis. 

De ideale QPSK foutenkromme wordt gegeven door 

p 
e 

00 

r;:;- 6 1 = Q{v2y} - f exp(-.\ 2 /2)d.\ , met y = E /N 
~ b 0 
v2nffy 

Eb energie per bit. 

N (enkelzijdige) spektrale vermogensdichtheid van de ruis. 
0 

Het quotiënt Eb/N
0 

is te herleiden tot de zgn. signaal-ruisver

houding S/N van het signaalvermogen S en het ruisvermogen N in 

de "bitrate"-bandbreedte 1/Tb : 

STb 
E /N = = S/N b 0 

( 1 ) 

( 2) 
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Zoals afge id in [17] wordt voor ideale QPSK met differentiële 

codering de bitfoutenkans bijna twee keer groter dan gegeven 

in ( 1) 

Voor de meting van de EER-kromme is gebruik gemaakt van de meet

opstelling weergegeven in Fig. 9.1. 

Een datagenerator levert een "pseudo-random" datareeks en het 

8.448 MHz kloksignaal waarmee de modulator gestuurd wordt. 

Het uitgangssignaal van de modulator wordt toegevoerd aan het 

kanaal bestaande uit een verzwakker, een ruisende versterker, 

een banddoorlaatfilter, een tweede verzwakker en een tweede 

versterker. 

Met verzwakker I wordt het modulatorsignaal zoveel verzwakt dat 

de eigen ruis van versterker I niet te verwaarlozen is. 

De signaal-ruisverhouding aan de uitgang van deze versterker kan 

daarmee dus gevarieerd worden. 

Het banddoorlaatfilter is toegevoegd om de bandbreedte van het 

ruisspektrum enigszins te beperken. 

( 3) 

Om nu het niveau van signaal plus ruis aan de ingang van de demo

dulator steeds constant te houden zijn verzwakker II en verster

ker II toegevoegd. 

De signaal-ruisverhouding aan de ingang van de demodulator wordt 

als volgt bepaald. 

Door de modulator los te koppelen van verzwakker I en via het 

meetfilter het ruisvermogen aan de uitgang van versterker II te 

meten kan het ruisvermogen in de "bitrate''-bandbreedte bepaald 

worden. De equivalente ruisbandbreedte van het meetfilter is 

B = 14.16 MHz. Door nu het gemeten ruisvermogen met de term eq 
10 log(14.16/8.448) = 2.24 dB te corrigeren wordt het ruisver-

mogen N in de "bitrate"-bandbreedte 1/Tb 8.448 MHz gevonden. 

De signaal-ruisverhouding S/N volgt nu uit N en de steeds constant 

gehouden som van signaal- plus ruisvermogen S + N. 

Zoals ter sprake is gekomen in hfst. 1 veroorzaakt de begrenzing 

van het QPSK-spektrum door het modulator MP-filter amplitude

variaties in het uitgangssignaal. Het gemoduleerde signaalvermogen 
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is kleiner dan het engemoduleerde draaggolfvermogen. 

Bovendien hangt het engemoduleerde draaggolfvermogen af van de 

fasestand waarin de draaggolf staat. 

Voor de bepaling van S + N wordt geen data aan de modulator toe

gevoerd en wordt het gemiddelde genomen van de vier mogelijke 

waarden. Uitgaan van het gemoduleerde signaalvermogen zou een 

iets gunstigere EER-kromme leveren. 

verzvvakkc>r 
0.1-122 dB 

I 

Fig. 8. l 

data-
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HP 3762 A 

versterker 
64.3 dR 

I 

/ 
/ 

/ 
/ 
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~ 
MODU- JF -LA TOR 

data 

verzwakkQr 
f----t bandfi.l ter t---t 0.1-132 dR 

B 401'>1Hz 
II 

meetfilter verzwakker 
...... ~ 

R =14.16J'v1J z 6 dR eq 
("' ~--------~loer---------, 

DEMODU

LATOR 

data 

error
counto::r 

HP 3763 A 

50~2 

Meetopstelling voor BER versus S/N meting. 

versterker 
24 dB 

II 
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Meerdere metingen zijn met deze meetopstelling uitgevoerd. 

De resultaten voor een optimaal afgeregelde demodulator zijn 

weergegeven in Tabel 8. 1. Deze tabel geeft de bitfoutenkans (BER) 

als funktie van de signaal-ruisverhouding S/N aan de ingang van 

de demodulator, voor twee lusbandbreedtes BL van de Costaslus. 

Figuur 8.2 geeft de bitfoutenkans krommes voor ideale (O)QPSK, 

ideale (0) QPSK met differentiële codering, voor de modem met 

BL = 65 kHz en voor de modem met BL = 340 kHz. 

De degradatie van het bitfoutenkans-gedrag bij BL = 65 kHz 

varieert van 2.0 tot 2.8 dB. Bij BL = 340 kHz is deze degradatie 

ongeveer 3 dB. 
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B = 
L 

65 kHz B = 
L 

340 kHz 

S/N (dB
1
) BER S/N (dB) BER 

8.10 5'10-3 8. 15 8·10- 3 

9.00 1.4'10-3 9.07 4·10- 3 

10.17 3·10-4 10.04 8·10- 4 

10.98 9·10- 5 11.04 3·10- 4 

12.07 1.2·10-5 12.08 8·10- 5 

13.17 1·10-6 13.16 6·10- 6 

14.31 9·10-8 14. 19 7·10- 7 

Tabel 8.1 Meetresultaten van de BER versus S/N meting. 

Het verschil tussen de twee gemeten BER-krommes is groter dan 

in hfst.4 voorspeld is. In plaats van de verwachte 0.3 dB verschil 

bij P = 10-6 is het werkelijke verschil ongeveer 0.8 dB. eo 
Verder is nog opmerkelijk dat de gemeten BER-krommes nagenoeg 

parallel aan de ideale kromme lopen. 

Meetresultaten van een communicatie-experiment, waarbij met deze 

modem en het grondstation van de THE een dataverbinding via het 

OTS-kanaal tot stand is gebracht, zijn te vinden in [20]. 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9.1 Resultaten en conclusies. 

In de periode van april tot dec 1982 is een laboratorium model 

van de 8.448 Mbitls QPSK modem ontwikkeld. 

Het netto resultaat van deze inspanningen is af te lezen aan de 

BER-krommes in Fig. 8.2. De degradatie van het bitfoutenkans

gedrag is voor beide lusbandbreedtes van de Costaslus aan de 

hoge kant. 

Bij de eerder genoemde 34 Mbitls QPSK modem van PTI is onder 

ideale laboratoriumcondities een degradatie van slechts 1.5 dB 

gehaald. Omdat bij het ontwerpen van de 8.448 Mbitls demodulator 

dezelfde principes en technieken zijn toegepast moet een degra

datie van 1.5 dB à 1.0 dB haalbaar zijn. 

Het verschil in degradatie van de gemeten BER-krommes voor de 

twee lusbandbreedtes (0.8 dB) is groter dan in hfst.4 voorspeld, 

(0.3 dB). Op grond hiervan kan gezegd worden dat uitdrukking (10') 

van par.4.2 een betere schatting voor de degradatie door fase

jitter t.g.v. thermische ruis geeft dan uitdrukking (10). 

Het is duidelijk dat de demodulator niet gedimensioneerd is op 

teveel fase-jitter. In alle modellen in de literatuur wordt 

namelijk gevonden dat bij teveel fase-jitter de EER-kromme voor 

grote SIN-verhoudingen wegloopt van de ideale kromme (meer degra

datie bij grotere SIN). In Fig. 8.2 is echter te zien dat de 

BER-krommes nagenoeg parallel aan de ideale kromme blijven lopen. 

Dit versterkt bovendien het vermoeden dat de lusbandbreedte 

BL ~ 340 kHz te groot gekozen is. 

Omdat in de demodulator eerst naar beneden wordt gemengd, was 

het welhaast onmogelijk om de draaggolf van de modulator door 

te lussen naar de demodulator. Er kan dan ook niet precies aan

gegeven worden hoeveel de degradatie t.g.v. niet-ideale draag

golf terugwinning is. 

De bitfoutenkans die bij een bepaalde SIN-verhouding optrad bleek 

afhankelijk van de fase van de teruggewonnen draaggolf in de 

Costaslus t.o.v. de fase van de gezonden draaggolf. Het verschil 

in bitfoutenkans bij dezelfde SIN-verhouding kon oplopen tot 

ongeveer een faktor 4. 

Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door een niet-volmaakte balan

cering van de modulator (de BPSK-modulatoren en de 90° fase-
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splitser) gecombineerd met een niet-volmaakte balancering van 

de demodulator. Door het gebruik van experimenteerkaarten voor 

de demodulator was het moeilijk een goede symmetrie en een 

goede ontkoppeling (scheiding) tussen de twee demodulator-takken 

te realiseren. 

De beslissingsdrempel in de "limiting amplifiers .. van de demo

dulator bleek sterk afhankelijk van de voedingsspanning. Omdat 

geen 11 interne " spanningsstabilisator toegepast is resulteerde 

een geringe afwijking van de nominale voedingsspanning in een 

ernstige verslechtering van het bitfoutenkans-gedrag. 

Het vermoeden bestaat dat een aanzienlijk deel van de degradatie 

te wijten is aan afronding en scheef staan van de amplitude

karakteristiek van zowel het modulator MF-filter als het demodu

lator MF-filter. Beide filters waren moeilijk af te regelen. 

De gewenste amplitude- en fase-karakteristiek van het Nyquist

filter kan met geavanceerde synthese-technieken beter worden 

benaderd dan hier gebeurd is. Een beschrijving van deze tech

nieken toegepast op datafilters wordt gegeven in PIJ. 
In verband met tijdgebrek is daar geen aandacht meer aan besteed. 

Ook is de differentiële logica voor Offset-QPSK nog niet gereali

seerd. Het was daarom niet mogelijk een vergelijking tussen het 

bitfoutenkans-gedrag van QPSK en dat van Offset-QPSK te maken. 

9.2 Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de modem. 

De totale degradatie van de modem kan waarschijnlijk in de buurt 

van 1.0 dB gebracht worden. Hiertoe is het nodig dat bij verdere 

ontwikkeling van de modem de volgende verbeteringen aangebracht 

worden : (in volgorde van belangrijkheid) 

- Bij de dimensionering van de Costaslus uitgaan van de "root 

mean square" benadering, ( 5) van par.4.2, voor de oscillator

instabiliteiten in de communicatieketen en hier de lusband

breedte vóór 11 lock" op baseren. 

Keuze van de lusbandbreedte van de Costaslus in "loek" 65 kHz 

of kleiner. 

Uitbreiding van de PLL met een aparte zoekoscillator zal dan 

nodig zijn. 
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- Stabilisatie van de voedingsspanningen in de demodulator of 

een speciaal ontwerp van de "limiting amplifiers" om de 

beslissingsdrempel onafhankelijk van de voedingsspanning te 

maken. 

- Beter ontwerp van de MF-filters in modulator en demodulator, 

samenhangend met het volgende punt 

- Goed printontwerp waarbij op symmetrie, ontkoppeling en af

scherming gelet wordt. 

- Betere benadering van de gewenste amplitude- en fase-karakteris

tiek van het Nyquistfilter. 
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APPENDIX A 

Systeemparameters van de communicatieketen. 

Voor een digitale video-verbinding van het grondstation van de 

TH Eindhoven via de OTS-satelliet naar een eventueel te reali

seren grondstation bij PTI in Huizen worden de systeemparameters 

gegeven. Het overzicht blijft beperkt tot een verbinding vàn 

Eindhoven náár Huizen via kanaal LR van de OTS B-transponder. 

De systeemparameters van het 8 m grondstation in Eindhoven zijn 

aan [12] ontleend. 

Uit het downlink budget zal blijken dat een 3 m ontvangantenne 

in Huizen een te lage antennewinst heeft. Om op een ruime posi

tieve marge uit te komen moet eerder aan een 4.5 m ontvang

antenne gedacht worden. 

Voor verder gebruik worden eerst enkele algemene grootheden 

gedefinieerd. 

De antenne van het grondstation op breedtegraad b. en lengte
] 

graad 1. kijkt naar de satelliet in de geostationaire baan. 
J 

De positie van de satelliet wordt met de lengtegraad ls en de 

breedtegraad b aangeduid. s 
De richting waarin de antenne de satelliet ziet wordt met de 

elevatie-hoek E en de azimuth-hoek a aangegeven [22]. 

Hiervoor geldt: 

elevatie: arcsin{ Kcos d - 1 
E = 

/ K2+1-2Kcos d 
Ü ~ E < 90° (1) 

azimuth: sin a 
cos bs 

sin(l.-1 ) a: = sin d J s 
0 ~ a < 360° {2) 

De afstand p tussen grondstation en satelliet wordt gegeven door: 

met: 

R0 = aardstraal =6378.4 km 

KR0 = afstand satelliet- centrum aarde= 42164.04 km 

d = afstand over aardoppervlak in radialen tussen grondstation 

en sub-satelliet punt, waarvoor geldt: 

cos d = cos b. cos b cos ( 1 . -1 ) + sin b. sin b 
J s J s J s 

( 3) 

( 4) 
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Met de afstand p kan de "vrije ruimte"-demping L bepaald worden: 
V 

waarin A de golflengte van de uitgezonden straling is. 

A = c/f , 

met: 

c = lichtsnelheid= 2.9979 10 8 m/sec , 

f = frekwentie van de uitgezonden straling (Hz). 

De winst van een paraboolantenne in de hoofdrichting wordt 

gegeven door: 

nD 2 

G = 1 0 1 og { n ( T) } dB , 

waarin D: diameter van de antenne, 

n: apertuur-rendement van de antenne; voor de meeste 

paraboolantennes geldt: n ~ 0.5 . 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

Definities van de andere systeemparameters die in het linkbudget 

gebruikt worden zijn te vinden in [12]. 

Tabel A.l geeft het uplink budget. Tabel A.2 geeft, voor zowel 

een 3 mals een 4.5 m ontvangantenne, het downlink budget. 

De systeem ruistemperatuur T van de satelliet (punt 16 van ss 
Tabel A.l) is als volgt berekend: 

T = tT 1 + (l-t)T 2 + T ss e ( K) I 

waarin: 

T1 Antenne ruistemperatuur; voor de Eurobeam-B ontvangantenne 

blijkt uit metingen T1 = 230 K, 

T2 temperatuur van de antenne-feed; T2 = 170 K, 

T "excess-noise" temperatuur van de ontvanger, e 
t transmissie-coëfficient van de antenne-feed. 

De "excess-noise" temperatuur van de ontvanger is uit te drukken 

in het ruisgetal F (dB): 

T = 290(10F/lO_l) 
e (K) 

( 8) 

( 9) 
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Een ruisgetal van F = 4 dB levert een temperatuur T = 438.4 K. e 
De verliezen in de antenne-feed bedragen ongeveer 0.6 dB; de 

transmissie-coëfficient is dan: t = 10- 0 · 06 = 0.871 . 

De systeem ruistemperatuur van de satelliet wordt nu: 

T = 6 4 6 K _.:::._ 2 8 . 1 dBK 
ss 

( 8 I ) 

Op grond van de specificaties van bij PTI beschikbare ontvangers 

is de systeem ruistemperatuur van het ontvangende grondstation 

in Huizen op 450 K (26.53 dBK) gesteld. 
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TABEL A.1 

UElinkbudget (TH Eindhoven - 14.5 GHz - 8 m- 80% v.d. tijd) 

Latitude earth station 
Longitude earth station 
Altitude above sea-level 
Longitude satellite 
Elevation-angle 
Azimuth-angle 
Distance earth station to sat. 

Uplink frequency 
Uplink wavelength 
Diameter transmit antenna 

Earth station 
1 HPA max power 
2 Output back-off 
3 Feeder & filter loss 
4 Antenna peak gain 
5 Pointing loss 
6 EIRP (1-2-3+4-5) 

ProEagation 
7 Free space loss 
8 Atmospheric attenuation 
9 Propagation loss (7+8) 

10 Eff. aperture isotr. radiator 
11 Power flux density (6-9-10) 

Satellite 
12 Antenna peak gain 
13 Gain loss at edge coverage 
14 Pre-LNA loss 
15 Received power (11+10+12-13-14) 
16 Systern noise temperature 
17 Uplink C/T (15-16) 
18 Boltzmann's constant 
19 Uplink C/No (17-18) 
20 Repeater noise bandwidth 
21 Repeater C/N (per carrier) (19-20) 
22 Back-off (gain step setting) 

51.27 
-5.30 
16.00 
-5.00 
31.06 

180.38 
38514 

14.4575 
20.75 

8.0 

11.76 
1. 80 
2.46 

59.26 
0.2 

66.56 

207.36 
0.60 

207.96 
-44.65 
-96.75 

31.20 
1. 00 
0. 6 0 

-111. 80 
28. 10 

-139.90 
-228.60 

88. 70 
71.14 
17. 56 

0.00 

deg.min 
deg.min 
m 
deg.min 
deg.min 
deg.min 
km 

GHz 
IPID 

m 

dBW 
dB 
dB 
dB 
dB 
dBW 

dB 
dB 
dB 
dB/m 2 

dBW/m 2 

dB 
dB 
dB 
dBW 
dBK 
dBW/K 
dBW/HzK 
dB Hz 
dB Hz 
dB 
dB 
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TABEL A.2 

Downlinkbudget (PTI Huizen - 11.8 GHz - 3 m (èn 4.5 m) - 80% v.d. tijd) 

Latitude earth station 
Longitude earth station 
Altitude above sea-level 
Longitude satellite 
Elevation-angle 
Azimuth-angle 
Distance earth station to sat. 

Downlink frequency 
Downlink wavelength 
Diameter receive antenna 
Bitrate 

Satellite 
1 HPA max power 
2 Output back-off 
3 Nurober of carriers 
4 Modulation loss 
5 Post TWTA loss 
6 Antenna peak gain 
7 Gain loss at edge coverage 
8 Pointing loss 
9 EIRP (1-2-3-4-5+6-7-8) 

10 TWT carrier intermodulation 

Propagation 
11 Free space loss 
12 Atmospheric attenuation 
13 Propagation loss (11+12) 
14 Eff. aperture isotr. radiator 
15 Power flux density (9-13-14) 

Earth station 
16 Antenna peak gain (rendement 0.55) 
17 Pointing loss 
18 Received power (15+14+16-17) 
19 Pre LNA loss 
20 System noise temperature 
21 G/T (16-17-19-20) 
22 Downlink C/T (18-19-20) 
23 Uplink C/T 
24 TWT carrier intermodulation 
25 Overall C/T 
26 Boltzmann's constant 
27 Overall C/No per carrier (25-26) 
28 Bitrate 
29 E/No (27-28) 

Demodulation 
30 Bit error rate target 
31 E/No theoretical 
32 Modem degradation 
33 Distortiens & interferences 
34 E/No practical (31+32+33) 
35 Margin (29-31) 

52.16 
-5.14 

1.00 
-5.00 
30.13 

180.17 
38591 

11. 795 
25.43 

3.00 
8.448 

11.90 
3.00 
0.00 
o.oo 
0.00 

29.80 
1. 00 
0.00 

37.70 
o.oo 

205.61 
0.50 

206.11 
-42.88 

-125.53 

48.78 
0.20 

-119.63 
0.00 

26.53 
22.05 

-146.16 
-139.90 

o.oo 
-147.08 
-228.60 

81.52 
69.27 
12 .25 

-40.00 
8.80 
2.00 
2.00 

12.80 
-0. 

deg.min 
deg.min 
m 
deg.min 
deg.min 
deg.min 
km 

GHz 
rnm 
m 
Mbit/sec 

dBW 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dBW 
dBW/K 

dB 
dB 
dB 
dB/m 2 

dBW/m 2 

dB 
dB 
dBW 
dB 
dBK 
dBK 
dBW/K 
dBW/K 
dB 
dBW/K 
dBW/HzK 
dB Hz 
dB Hz 
dB 

dB 
dB 
dB 
dB 
dB 
dB 

(4.50) 

(52. 30) 

(-116.31) 

(25.57) 
(-142.84) 

(-144.62) 

(83.98) 

(14.71) 

(+1.91) 
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APPENDIX B 

Doppler-effekten bij de OTS-satelliet met vaste grondstations. 

Voor de beschrijving van Doppler-effekten bij de OTS-satelliet 

met vaste grondstations zal vrijelijk gebruik gemaakt worden 

van de resultaten uit de literatuur. Een overzicht van de lite

ratuur over dit onderwerp wordt gegeven in [22]. Daarin worden 

tevens de hier gehanteerde begrippen gedefinieerd. 

De OTS-satelliet bevindt zich in de geostationaire baan in een 

nagenoeg vaste positie t.o.v. de aarde. 

Om deze positie te handhaven is compensatie van de natuurlijke 

inclinatie van de baan van de satelliet nodig (North-South 

stationkeeping) . Ook de dri langs de evenaar naar één van de 

twee stabiele evenwichtsposities in de geostationaire baan moet 

gecompenseerd worden. Deze East-West stationkeeping wordt ver

ondersteld ideaal te zijn. 

De baan van de satelliet zal bij niet-ideale N-S stationkeeping 

een inclinatie i 1 0 hebben. Dit veroorzaakt een periodieke 

variatie van de breedtegraad b en de lengtegraad 1 van het 
s s 

sub-satelliet punt: 

waarin: 

i inclinatie van de baan van de satelliet, 

lsO = lengtegraad van het sub-satelliet punt bij doorgang 

door het equ~toriale vlak op t = t 0 , 

( 1 ) 

( 2) 

we= hoeksnelheid van de satelliet= 2n/(24·3600(1-1/365.24)) rad/s. 

De afstand o tussen grondstation en satelliet wordt gegeven door: 

met: R0 = aardstraal = 6378.4 km, 

KR0 = a tand satelliet - centrum aarde 42164.04 km, 

d = afstand over aardoppervlak in radialen tussen 

grondstation en subsatelliet punt. 

( 3) 
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Voor d geldt: 

cosd= cosb. cosb cos{l.-1) + sinb. sinb 
J s J s J s 

( 4) 

waarin b. en 1. de breedtegraad resp. de lengtegraad van het 
J J 

grondstation zijn. 

De beweging van de satelliet om het evenwichtspunt in de geo

stationaire baan veroorzaakt een periodieke variatie in de afstand 

tussen grondstation en satelliet: 

• /':, dp 
p = dt 

KR 2 

0 d = - -P- dt (cos d ) 

wat onder verwaarlozing van termen met i 2 te schrijven is als: 

iw KR 2 

e 0 sin b. cos w (t-t
0

) 
P J e 

( 5) 

( 6) 

De frekwentieverschuiving van een signaal met frekwentie f t.g.v. 

het Doppler-effekt is nu: 

üf = -pf/c 

waarin c de lichtsnelheid is. 

Voor het grondstation in Eindhoven, b. = 51°27' en 1. = -5°30', 
J J 

is de maximale frekwentieverschuiving van de uplink-frekwentie 

fup = 14.4575 GHznaar de OTS-satelliet met bs = 0° en ls = -5°: 

üf = 67 Hz up max 

De downlink frekwentieverschuiving dient hier bij opgeteld te 

worden. Voor een downlink frekwentie fd = 11.795 GHznaar het 
own 

grondstation in Huizen, b. = 52°16' en 1. = -5°14', wordt de 
J J 

maximale frekwentieverschuiving: 

üfd = 55 Hz own max 

De totale afwijking van de draaggolffrekwentie t.g.v. Doppler

effekten zal dus niet meer dan 244 Hz bedragen. 

( 7) 

( 8) 

( 9) 
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APPENDIX C 
LooEtijden in de takken van een remodulatielus 

Voor een beschrijving van de remodulatielus in het tijddomein ge

bruiken we het blokschema van Fig.c.l.Hierin zijn de reële delay's 

geïntroduceerd waarmee we in de diverse takken te maken hebben. 

Delay T
3 

representeert de vertraging door het LPF van het infor

matiedragende signaal cos{em(t)}, d.w.z. de groeplooptijd van 

het LPF bij lage frekwenties. 

Delay T 4 vertegenwoordigt de groeplooptijd van het BPF 2 en de 

vertraging van de PLL rond f=f • 
0 

!.i domod 

remod "?-

Fig.C.l Blokschema van de remodulatielus. 

We beschouwen de delay's T2 en T
3 

als onafhankelijke variabelen. 

Via een analyse in het tijddomein zullen dan voorwaarden voor 

de afhankelijke delay's T 1 en T4 afgeleid worden. 

Op punt 1 staat de gemoduleerde draaggolf: 

cos{w t+8 {t)} o m 

Na delay T 1 staat dus op punt 2 

cos{w t+8 (t-T
1

)-w T
1

} o m o 

Veronderstel dat op punt 3 de "schone" draaggolf aanwezig is: 

cos{w t+8 } 
0 0 

Samen met 4 : cos{w t+e (t-T2 )-w T 2 } 
o m o 

levert dit na de direkte demodulator op punt 5 

~cos{2w t+e +8 (t-T2 )-w T2 } + ~cos{e (t-T2 )-w T2-e } o o m o m o o 

( 1) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

( 5) 
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Na het LPF met delay T3 levert dit aan de ingang van de remodu

lator, punt 7 : 

~cos{e (t-T -T )-w T -e } m 2 3 o 2 o 

Dit signaal moet de modulatie van (2) verwijderen. 

We zien dus dat T
1 

= T2+T
3 

moet zijn. 

Na het BPF
2 

met delay T4 vinden we dan op punt 10 

~cos{w t-w T
1

+w T2+e -w T
4

} 
0 0 0 0 0 

De PLL heeft in deze stationaire analyse geen betekenis. 

Een eventuele tijdvertraging is in de delay T4 verwerkt. 

Op punt 11 vinden we dus ook 

( 6) 

(I) 

( 7) 

cos{w t-w T
1

+w T
2

+e -w T
4

} (8) 
0 0 0 0 0 

Dit moet gelijk zijn aan de veronderstelling van (3). 

De tweede voorwaarde voor de tijdvertragingen is dan : 

(I I) 

Uit (I) en (II) volgt dat T
3 

= -T 4 moet zijn. Bij positieve 

delay 1 s is alleen aan deze eis te voldoen als T3=T 4=0. 

Oppervlakkig gezien zou men nu kunnen concluderen dat demodulatie 

met een remodulatielus niet mogelijk is. We gaan dan echter 

voorbij aan het feit dat het signaal uit de PLL ee~ draaggolf is, 

die rustig n.2n verschoven wag zijn. (Afgezien van inschakel

verschijnselen ook terug in de tijd) . 

Delay T3 is een "echte" delay, T3 > 0. 

Delay T4 moet dan negatief zijn. Definieer de "echte" delay in 

tak 4 a 1 s T 4 
1 

• 

Voorwaarden voor de afhankelijke delay 1 s zijn nu 

= -T +.!2_ > 0 
3 f 

0 

( 9) 

(I I ) 

(I I I ) 
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Bij (O)QPSK lopen er twee takken van de demodulator naar de 

remodulator. Beide takken moeten binnen nauwe grenzen identiek 

zijn. 
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APPENDIX D 

Degradatie van (O)QPSK t.g.v. draaggolf fase-jitter. 

Voor ideale demodulatie van QPSK (perfect reference) wordt de 

bitfoutenkans gegeven door : 

( 1 ) 

Eb energie per bit 

N (enkelzijdige) spektrale vermogensdichtheid v.d. ruis. 
0 

In het niet-ideale geval, als de draaggolf fase-jitter vertoont, 

wordt de foutenkans 

1T 

Pe = J p(8,y)f 8 (8)d8 
-n 

Waarbij f 8 (8) de kansdichtheidsfunktie van de fasefout is. 

Zoals beschreven in [2.2] wordt de bitfoutenkans voor QPSK bij 

een fasefout 8 gegeven door : 

p(8,y) = ~ [ p+(8,y)+p_ (8,y)] 

met p+(8,y) = Q{/CY(cos8+sin8)} 

p (8,y) = Q{/2Y(cos8-sin8)} 

( 2) 

( 3) 

Definieer P als de foutenkans in het ideale geval bij y . In eo o 
het niet-ideale geval zal om dezelfde foutenkans te halen meer 

energie per bit nodig zijn. Definieer de hiermee corresponderende 

Eb/N
0 

als y 1 . Het detektieverlies in dB voor een bepaalde fouten

kans P is dan : eo 

L(P ) = 10log(y
1
/y ) 

eo o dB ( 4) 

Om y
1 

te bepalen dient dus opgelost te worden: 

TI 

y 1 z.d.d. Peo = Q{~} = J p(8,y 1 )f 8 (8)d8 ( 5) 
-n 
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De Q-funktie is te benaderen door: 

Q(a) "' 
1 

121TCt 

-a 2 /2 e , geldig voor a > 1 

Uitdrukking (3) is dan te schrijven als: 

-y 1sin28 +y 1sin28 
-y1 e 

e ~--------
1 

+ 
cos8+sin8 cos8-sin8 

Verwaarlozen we de invloed van de noemer en stellen we sin28 

dan geldt: 

p(S,y ) = 
1 

Vergelijking 

1 -y1 
e cosh(28y 1 ) 

/2TI/2y 1 

(5) is dan equivalent met: 

( 6) 

( 7) 

28 1 

(8) 

1 
-y 

0 e = ( 5 I ) 

I2Y 0 

Hierin is E 8{ .. } de verwachting naar 8 van cosh(28y 1 ). 

Het detektieverlies (4) is nu te bepalen door y 1 als funktie 

van y
0 

op te lossen. 

De kansdichtheid van de fasefout 8, aangenomen dat de statische 

fasefout 8 = 0, wordt gegeven door: 

f(8) = exp ( pcos 8 

2TII
0

(p) 

waarbij de signaal-ruisverhouding p aan de ingang van de PLL 

gedefinieerd is als [ 13] : 

p = P /N BL s 0 

N
0 

enkelzijdige vermogensdichtheid van de ruis (W/Hz) 

BL ruisbandbreedte van de gesloten lus (Hz) 

P signaalvermogen aan de ingang van de lus (W) s 

I
0

(p) is de Besselfunktie van de 1e soort en Oe orde [23]. 

( 9) 

( 1 0) 

Voor grote signaal-ruisverhoudingen benadert (9) een gaussische 

kansdichtheidskromme. De variantie o 2 = 8 2 is eventueel te 

bepalen uit: 
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'TT 

a 2 = 8 2 = f 8 2 f(8)d8 
-TI 

(ll) 

Omdat deze integraal slechts numeriek te bepalen is, is in hfst.4 

met de resultaten uit de literatuur een compactere uitdrukking 

voor de variantie gebruikt. 

Hier is slechts van belang dat voor voldoende grote signaal

ruisverhoudingen (o > 8 dB) de fasefout 8 een gaussische kans

dichtheid hee geconcentreerd in het interval [-n, TI) met 

gemiddelde 0 en variantie o 2
• 

Bij benadering kan verwachting naar 8 van cosh(28y 1 ) dan 

geschreven worden als: 

oo 
1 

-(x/o) 2 2y 1x -2y 1x 
E8{cosh(28y

1
)} ~ f e ~(e + e )dx (12) 

-oo a /2TI' 

Uitwerken van deze integraal levert: 

E 
8 

{ cosh ( 2 8 y 
1 

) } ~ 

Vergelijking (5 1
) wordt dan: 

l 

I2Y 0 

-y 
0 e l = 

/2Y 0 

(13) 

( 5 I I ) 

De grootste invloed zit in de e-machten. Een benaderde oplossing 

is dan ook: 

(14) 

Omwerken levert dan als oplossing voor vergelijking (5): 

(15) 

Het detektieverl s (de degradatie van het bitfoutenkans-gedrag) 

voor QPSK,bij coherente demodulatie met een draaggolf die fase

jitter vertoont (variantie o 2 ),wordt dan gegeven door: 

L(P ) = 10 log(l+o 2 y ) dB eo o (16) 

S.A. Rhodes ~5) geeft een soortgelijke afleiding maar voorspelt, 
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bij dezelfde o 2 en y een grotere degradatie: 
0 

1
0 

( P l = 4 • 3 4 o 2 o + 2 y l o + eo o 

1+2y 
- --::::--0 2 2 0 dB (l 7) 

Bovendien laat hij zien dat voor Offset-QPSK de degradatie t.g.v. 

draaggolf fase-jitter kleiner is dan in de vergelijkbare situatie 

voor QPSK: 

l+y 
= 4 • 3 4 o 2 o +y o) ( 1 + T o 2 dB. (18) 
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APPENDIX E 

Fase-spektrum van de oscillatoren in de communicatieketen. 

In hfst.4 is de lusbandbreedte BL van de Costaslus bepaald. 

Deze "optimale" BL vormt een compromis tussen enerzijds geringe 

fase-jitter t.g.v. thermische ruis aan ingang van de lus en 

anderzijds een groot vanggebied. 

Voor het zo verkregen draaggolf-terugwinningscircuit moet echter 

nog het oscillator-volggedrag bekeken worden. Immers, de terug 

te winnen draaggolf vertoont faseruis. Ook de VCO in de Costas-

lus zelf vertoont, hankelijk van de thermische ruis aan de 

ingang van de lus, faseruis. Beiden zullen tot een fluctuerende 

fasefout tussen aangeboden en teruggewonnen draaggolf leiden. 

Deze fasefout resulteert in een degradatie van het bitfoutenkans

gedrag. 

Voor een PLL met een gegeven lusbandbreedte BL zal, om de 

fout beneden een bepaalde waarde te houden, beperkingen aan het 

oscillator fase-spektrum opgelegd moeten worden. 

Figuur E.l geeft het model van een PLL waarin de faseruis van 

de aangeboden draaggolf en van de VCO door een extra fase-term 

~n met spektrum G~(w) wordt voorgesteld. 

V 

" "0 

Fig.E.l Model van een PLL met een ruisende VCO. 

De fasefout in de gesloten lus wordt gegeven door: 

e (s) = e. (s) - e (s) 
p l 0 

= {1-H(s)}{e.(s)-~ (s)} 
1 n 

H in is H(s) de "gesloten-lus" overdrachtsfunktie: 

H (s) = 
K

0
KdF(s) 

s+K0 Kd F ( s) 

( 1) 

( 2) 
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Voor een PLL met een passief lusfilter 1 zoals beschreven in 

hfst.4 1 is (2) te schrijven als: 

H(s) = 
s(2çw -w 2 /K Kd)+w 2 

n n o n 

s 2 +2'"w s+w 2 

"' n n 

( 3) 

Omdat zowel voor BL = 340 kHz als BL = 65 kHz geldt (zie hfst.4): 

is (3) te vereenvoudigen tot: 

H(s) = 
2çw s+w 2 

n n 

( 4) 

( 5) 

Het fase-spektrum ~ (w) van de fasefout 8 wordt gegeven door: p p 

rad /Hz 1 (6) 

waarin G~(w) het enkelzijdige fase-spektrum van de fase-ruis ~nis. 

De variantie 8 2 van de fasefout 8 wordt gegeven door: p p 

00 

8 2 1 f 11-H (jw) I 2 Gcp (w) dw rad 2 ( 7) I p ïT 
0 

wat m.b.v. ( 5) met ç \12 eenvoudiger te schrijven is als: 

(X) ( w/ w ) 4 

e 2 1 f n 
G:P(w)dw rad 2 • ( 8) = p 71 0 1+(w/w ) 4 

n 

Veronderstel nu dat fase-ruis :p met enkelzijdige spektrale 
n 

dichtheid Gcp(w) opgebouwd is u de volgende drie soorten ruis: 

1/f frekwentie-ruis Gcpa(w) = k /w 3 

a w 0 ( 9) 

witte frekwentie-ruis Gcpb(w) = k /w 2 w > 0 (1 0) b 
witte fase-ruis G<j)c(w) = k 0 < w < w (11) c ma x 

De totale enkelzijdige spektrale dichtheid Gcp(w) is dan te 

schrijven als: 

Gcp(w) = Gcpa(w) + Gcpb(w) + Gcpc(w) 

= k /w 3 + kb/w2 + k w 0 (12) a c 
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Het fase-spektrum van de witte faseruis kan niet oneindig breed 

worden verondersteld. Dit zou een oneindig grote energie-inhoud 

van het signaal betekenen. In de praktijk wordt het fase-spektrum 

door de MF-filter bandbreedte beperkt. 

De variantie van de totale fasefout is uit drie termen opgebouwd: 

e 2 = a 2 + 0 2 + a 2 
p a b c (13) 

corresponderend met de drie soorten faseruis. 

Van elk van deze termen wordt nu vereist dat ze kleiner dan 0.05 2 

rad 2 zijn. De totale rms fasefout zal dan kleiner dan 0.1 rad zijn: 

/ 8 2 = / a 2 + a 2 + o 2 < 13 · 0 . 0 5 = 0 . 0 8 7 rad p a b c 
(14) 

De eisen aan de varianties van de drie ruitermen zijn te vertalen 

in eisen aan de drie konstanten k , kb en k . a c 
Hieruit is een bovengrens voor het oscillator fase-ruisspektrum 

te bepalen. 

1/f frekwentie ruis 

1 f 
1T 0 

(w/wn)4 

1+(w/w ) 4 

n 

witte frekwentie ruis : 

ob 
2 

witte fase 

1 
f = 

21T 
0 

ruis 

1 
hf 

0 

00 

co 

(w/w ) 4 

n 

1 + ( w/ w ) 4 

n 

( w/ w ) 4 

n 
Gcpc(w) dw 

1+(w/w ) 4 

n 

(15) 

(16) 

(1 7) 

Deze uitdrukking voor de variantie van de witte faseruis is 

verder te vereenvoudigen. Het fasespektrum van de witte seruis 

wordt gegeven door: 

k 
c 

0 < w w 
ma x 

waarbij w bepaald wordt door de MP-filter-bandbreedte: ma x 

(18) 
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w = 2n·0.75·8.448•10 6 rad/sec 
max 

(19) 

Omdat de met (19) corresponderende f veel groter dan de lus-max 
bandbreedte BL is, kan uitdrukking (17) benaderd worden door: 

a 2 "' 
c 

w 
1 f 

Tl 0 

ma x 
k dw = c 

k w c max 
2TT 

(20) 

De eis dat de varianties van de faseruis-termen elk kleiner dan 

0.05 2 rad 2 zijn, betekent voor de konstanten ka' kb en kc 

a 2 < 0.05 2 rad 2 
* k < o.05 2 "8·w 2 rad 5 

a a n 
ob 

2 < 0.05 2 rad 2 + kb < o.05 2 ·412·w rad 4 

n 
a 2 < 0.05 2 rad 2 + k < 0.05 2 ·2nw rad 2 /Hz c c ma x 

Om de rms fasefout beneden 0.1 rad te houden (14), moet het 

totale enkelzijdige faseruis-spektrum dus voldoen aan: 

1 

J rad 2 /Hz , 

(21) 

( 2 2) 

(23) 

(24) 

waarbij w de natuurlijke frekwentie van de Costaslus is (par.4.2 n 
uitdrukking (14)). 

Figuur E.2 geeft voor de in par. 4.2 beschreven dimensienering 

van de Costaslus de bovengrens voor het oscillator fase-spektrum. 

10 ·log G ( f) 

? 
(rad~/Hz) 

-40 

-60 

-80 

-100 

100 lk lOk lOOk lM 
~----+-----~-----+------~----.__ ~ (Hz) 

lOM 

Fig. E.2 Bovengrens voor het totale oscillator fase-spektrum. 

Zelfs met slechte oscillatoren in de keten zal het totale oscilla

tor fase-spektrum altijd beneden deze maximaal toegestane waarden 
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blijven. 

Opmerking: Het verband tussen het boven geschetste faseruis

spektrum G~(f) in rad 2 /Hz en de meer gangbare uitdrukking voor 

het fase-spektrum van een oscillator: 

L(f) = vermogensdichtheid (één zijband van de fasemodulatie) 
draaggolfvermogen 

-1 
in Hz , wordt gegeven door : L(f) = G~(f)/2. 
Het totale oscillator fase-spektrum 10 log L(f) in dBc/Hz zal 

dus 3 dB lager moeten liggen dan de krommes in Fig.E.2. 

(25) 
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APPENDIX F 

Niet-lineair volggedrag van de Costaslus. 

Bij de beschrijving van de Costaslus in hfst.4 is gebruik gemaakt 

van de resultaten van een lineaire analyse. Deze analyse is 

echter slechts geldig voor voldoende grote signaal-ruisverhou

dingen aan de ingang van de PLL. 

Bij lage signaal-ruisverhoudingen komt het voor dat de lus 

tijdelijk uit "loek" valt om na een geheel aantal fasedetektor

perioden weer in ''loek" te komen. Dit verschijnsel, bekend onder 

de naam "cycle slipping" zal bij de Costaslus eerder optreden 

dan bij een vergelijkbare "gewone" PLL. 

In Fig. 4.4 is te zien dat het dynamisch bereik van de fase

detektor in de Costaslus slechts n/2 radialen is, terwijl voor 

een "normale" zaagtand-fasedetektor een bereik van 2n radialen 

gebruikelijk is. Bij de Costaslus kunnen kleine, door ruis ver

oorzaakte, fasesprongen dus eerder aanleiding geven tot een 

"cycle slip". 

Voor verder gebruik worden eerst drie soorten signaal-ruis

verhoudingen gedefinieerd. 

Bij de beschrijving van een PLL wordt meestal gebruik gemaakt 

van de zgn. "signaal-ruisverhouding in 

Deze parameter is gedefinieerd als: 

met: 

lus" SNRL. 

N
0 

enkelzijdige vermogensdichtheid van de ruis (W/Hz), 

BL ruisbandbreedte van de gesloten lus (Hz), 

Ps signaalvermogen (W). 

(l) 

Verder wordt ook nog gebruik gemaakt van de zgn. "signaal-ruis

verhouding aan de ingang van de lus" p.: 
1 

p. = P /NB. 
1 s 0 1 

met: Bi: equivalente ruisbandbreedte van het ingangs-

tilter van de PLL (Hz) . 

( 2) 

Bij de beschrijving van het gedrag van de bitfoutenkans als 

funktie van de signaal-ruisverhouding aan de ingang van de demo

wordt de parameter y gebruikt: 
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waarin Eb de energie per bit (Ws) is en N
0 

als in (1). 

Het verband tussen (1) en (2) en y wordt gegeven door : 

waarin Tb de bitduur is. 

( 3) 

( 4) 

Bij een conventionele PLL treedt "cycle slipping" op als de SNRL 

kleiner dan +4 dB is [1~. Bij SNRL = 0 dB is de invloed van de 

ruis zo groot geworden dat de lus permanent uit "loek'' valt. 

Volgens [1~ zal een Ne-orde draaggolfterugwinningscircuit 

volledig uit "loek" vallen als de SNRL kleiner dan 20 log N dB 

wordt. 

Bij de 4x-vermenigvuldigingslus wordt de fase en daarmee ook de 

fasefout met 4 vermenigvuldigd. Bij een SNRL van +12 dB zal de 

lus dan ook uit "loek" vallen. 

Alhoewel bij de Costaslus geen vermenigvuldiging van de fasefout 

plaats vindt zal door het 4x kleinere dynamisch bereik van de 

fasedetektor het verschijnsel in dezelfde mate optreden. 

"Cycle slipping" mag bij de Costaslus dus verwacht worden bij 

SNRL :;:; +16 dB, terwijl volledig verlies van "loek" bij SNRL "' +12 dB 

zal optreden. 

De signaal-ruisverhouding in de lus SNRL = +16 dB komt voor een 

lusbandbreedte BL = 340 kHz overeen met y = +5.1 dB. 

Voor een ideale QPSK demodulator zonder differentiële codering 

correspondeert deze y = +5.1 dB met een bitfoutenkans P = 5.5·10- 3 . 
e 

Voor een QPSK demodulator met enige degradatie betekent een 
-3 SNRL van +16 dB dus een grotere bitfoutenkans dan 5.5·10 . 

Conclusie: Volgens het gehanteerde model zal voor geen enkele, 

praktisch zinvolle, Eb/N
0 

"cycle slipping'' in de Costaslus op

treden. 

Dit is ook te zien aan de gemiddelde tijd tussen "cycle slips" 

Deze gemiddelde tijd TAV wordt voor een 1e orde PLL (mits de 

statische fasefout 0 radialen is) gegeven door [13]: 
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( 5) 

waarin I ( .. ) de Besselfunktie van de 1e soort en Oe orde is [23]. 
0 

Uitdrukking (5) is voor voldoende grote SNRL te benaderen door: 

SNRL > -3 dB ( 6) 

Uit laboratorium onderzoek is een empirische relatie bekend Q3]: 

Het blijkt nu dat de gemiddelde tijd tussen ••cycle slips" voor 

een 2e orde PLL tussen (6) en (7) ligt. 

Voor een PLL met een lusbandbreedte BL 340 kHz en de kleinste 

zinvolle SNRL = +16 dB worden absurd lange tijden gevonden: 

48 63 
6.1·10 sec < TAV < 3.3'10 sec. 

( 7) 

( 8) 

M.a.w. "cycle slipping" zal volgens deze formules niet optreden. 

Eigenlijk zijn (6) en (7) alleen toepasbaar voor -3 dB< SNRL < +3dB, 

maar deze waarden zullen in de demodulator nooit voorkomen. 




