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SAMENVATTING

Tamed Frequency Modulation (TFM) is een digitale modulatiemethode die een aantal interessante eigenschappen bezit.
Behalve bandbreedte-efficientie en vermogensefficientie biedt
TFM
de mogelijkheid tot het gebruik van niet-lineaire
versterkers. Deze kenmerken maken TFM speciaal geschikt voor
satellietcommunicatie en mobiele communicatie.
De vakgroep Telecommunicatie van de afdeling Elektrotechniek
wi! onderzoek doen op het gebied van TFM wat geleid heeft tot
dit afstudeerproject. Hierin is een TFM-modem gerealiseerd
voor mogelijk toekomstig gebruik bij satellietcommunicatieexperimenten.
Behalve de behandeling van het TF~principe geeft dit verslag
een beschrijving van het ontwerp en de realisatie van de 2
Mbit/s modem op 70 MHz. De kwadratuurmodulator en
de
coherente kwadratuurdemodulator worden behandeld. De draaggolf terugwinning , nodig voor coherente detectie, is uitgevoerd met een heterodyne Phase Locked Loop.
Het gemeten bitfoutenkans-gedrag als functie van de signaalruisverhouding wordt gegeven. Tot slot komen aanbevelingen
voor verbeteringen aan de orde die kunnen leiden tot een
gebruiksklare TFM-modem.
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:datareeks (aan de ingang van de modulator)
:datasymbool aangeboden op tijdstip t=kT
:overdrachtskarakterisitek van Nyquist "shaping" filter
in de demodulator
:Amplitude Shift Keying
:ruisbandbreedte
:banddoorlaatfilter
:Binary Phase Shift Keying
:Correlative Phase Modulation
:energie per bit
:bitsnelheid
:draaggolffrequentie
·:Fast Frequency Shift Keying
:frequentiemodulatie
:Frequency Shift Keying
:impulsresponsie van het premodulatiefilter van
de modulator
:overdrachtskarakteristiek van het premodulatiefilter
van de modulator
:H1gh Power Amplifier
:Intermediate Frequency (tussenfrequentie)
:In-phase-, Quadrature component
:fasedetectorconstante (van PLL)
:gevoeligheid van VCO
:loopfilter van PLL
:laagdoorlaatfilter
:Minimum Shift Keying
:ruisvermogen
:ruisvermogen in de bitsnelheid-bandbreedte fb=l/T
:spectrale ruisvermogensdichtheid
:Non Return-to-Zero
:Offset QPSK
:Phase Locked Loop
: Progammable Read Only Memory
:frequentiefunctie van een bepaald modulatietype
:fasedetector van PLL
:Power Spectral Density Function
:Quaternary Phase Shift Keying (=4PSK)
:Raised Cosine (function)
:radiofrequentie
:Rectangular (function)
:read only memory
:signaalvermogen
:bittijd van datasignaal
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TPM
TTL

TWT
X-tal
VCO
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:Technische Hogeschool Eindhoven
: Tamed Frequency Modulation
:transistor-transistor logic.a
:Travelling Wave Tube
:kristal
:Voltage Controlled Osc.illator
:dempingsfactor van een PLL
:fase van het fasegemoduleerd signaal Acos(w t+~(t))
C
:natuurlijke frequentie van een PLL
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INLETDING

De (tele)communicatie mag zich tegenwoordig in een grote
belangstelling verheugen. Overdracht van informatie speelt
een steeds belangrijkere rol in de maatschappij. Er wordt
zelfs gesproken over een groei naar een informatiemaatschappij [1].
Speciale
aandacht
krijgt
de
digitale
transmissie van informatie, dit om tal van redenen [2].
Door de wens om steeds meer informatie (via een radiopad)
over te zenden, wordt economisch omspringen met bandbreedte
erg belangrijk. De gebruikte digitale modulatiemethode moet
bandbreedte-efficient zijn. Bij sommige toepassingen is het
maximale elektrische vermogen begrensd en is vermogensefficientie
dus
noodzaak.
Ook
worden
er bij zulke
toepassingen (bv. satellietcommunicatie,. mobiele
communicatie) vaak niet-lineaire versterkers gebruikt die een hoog
rendement PRF/P
bezitten. Het is mogelijk de2e versterkers
OC
t~
gebruiken a~s de omhullende van het gemoduleerd signaal
constant is.
Samengevat zijn de volgende aspecten bij veel digitale transmissiesystemen van belang:
1: bandbreedte-efficientie

2: vermogensefficientie
3: gebruik van niet-lineaire versterkers
Er is de laatste jaren onderzoek gedaan naar de toepassing
van een betrekkelijk nieuw type digitale modulatie: Tamed
Frequency Modulation, afgekort met TFM. Deze modulatiemethode
beantwoordt goed aan de vier gestelde eisen; signalen die
volgens het TF}~principe gemoduleerd zijn,
hebben
een
relatief
smalle
hoofdlob
en
geen
zijlobben in het
vermogensspectrum. Verder bezit TFM een kleine foutenkans als
functie van de signaal-ruisverhouding. Ook betreft het een
digitale modulatiemethode en de mogelijkheid bestaat om nietlineaire versterkers toe te passen. Bij de realisatie van een
TF~modem kan
er gebruik worden gemaakt van
een
zg.
kwadratuurdemodulator [3].
Deze gunstige eigenschappen hebben ertoe geleid dat de
vakgroep Telecommunicatie van de afdeling Elektrotechniek
onderzoek wil verrichten op het gebied van Tamed Frequency
Modulation. Vandaar dit afstudeerwerk waarin een TFM-modem
gerealiseerd is.
Tamed Frequency Modulation is geplaatst in een overzicht van
modulatievormen,
zie figuur 1. Zoals uit het overzicht
blijkt, behoort TFM tot de groep Correlative phase Modulation
(CPM). Deze groep behoort op zijn beurt tot de exponentiele
digitale modulatievormen. In appendix A van dit verslag wordt
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Fig. 11 Overzicht van mogelijke
modulatiemethoden.
De opsomming van voorbeelden van
de modulatiegroepen ia niet volledig.
Zie [4] en [5).
Tamed Frequency Modulation wordt
besp:roken in [

'1.
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TiUlI8d Frequency
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Keying (FSX)
Phase Shift
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CPM beschreven. Uit deze beschrijving blijkt het verschil met
"full response" fasemodulatie.
Tamed Frequency Modulation wordt beschreven in paragraaf 2.
Dit gebeurt in relatie met Minimum Shift Keying waar TFM aan
verwant is. Ook komen de eigenschappen van Tamed FM aan bod.
Toepassingsmogelijkheden van TFM komen in paragraaf 3 aan de
orde.
Daarna
voIgt
het
model
van
de
TFM-modem.
Principeschema's van de modulator en de demodulator worden
gegeven. Ook worden het premodulatiefilter in de modulator en
de gewenste detectiefilters in de demodulator beschreven.
In paragraaf 5 wordt de mogelijkheid van draaggolfterugwinning bij Tamed FM besproken. De gebruikte heterodyne Phase
Locked Loop (PLL) komt aan de orde.
De codering en decodering van de gegevens worden in paragraaf
6 behandeld.
In par. 7 wordt een bepaald type modulator gekozen, een
digitale
uitvoering
van
de
kwadratuurmodulator.
De
theoretische impulsresponsie van het premodulatiefilter kan
aIleen benaderd worden.
Daarna voIgt er een beschrijving van de realisatie van de
TFM-modem. Gedetailleerde beschrijvingen van de schakelingen
plus de componentenschema's zijn gegeven in de appendices D
en E.
In paragraaf 9 komen de metingen aan de modulator, de
demodulator en aan de modem als geheel aan de orde. De
bitfoutenkromme als functie van de signaal-ruisverhouding
wordt gegeven.
er
Tenslotte worden
conclusies
getrokken
en
worden
aanbevelingen voor verbeteringen gedaan.
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WAT IS TAMED FREQUE'NCY MODULATION (TFM)?

Deze modulatievorm is recent ontwikkeld in het natuurkundig
laboratorium van Philips te Eindhoven, met name door C.B.
Dekker, F. de Jager en M. Huilwijk. Ret woord "tamed" (Engels
voor getemd) wordt gebruikt vanwege het feit dat het vermogen
van het TFM-gemoduleerd signaal
zich
in
een
smalle
frequentieband bevindt, dit in tegenstelling tot frequentiegemoduleerde signalen in het algemeen.
2.1.

Beschrijving van TPM

Ret principe van TFM is het eenvoudigst uit te leggen door
eerst Minimum Shift Keying (MSK) [4] te beschouwen. Uit het
overzicht van de inleiding (figuur 1) blijkt dat beide
modulatiemethoden tot de gr()ep van digitale fasemodulatie
behoren. Ret TFM-signaal en het
MSK-signaal
zijn
te
beschrijven als een signaal met constante omhullende
xc

(1)

(t)=Acos(wt+~(t»
Co

De fase <!let) is een nader
aangeboden datareeks:
k-"'-

te

beschrijven

functie

van

de

(2 )

a(t)-! ~O(t-kT)
ka-eo

met

en T is de bittijd

Minimum Shift Keying is als voIgt gedefinieerd:
A: Voor de coderegel voor
bittijd geldt:

het

faseverschil

na

een

~(kT+T)-~(kT)=rr/2.~

(3)
B: De faseverandering in een bittijd T verloopt
lineair als functie van de tijd. De afgeleide d~/dt
tussen de tijdstippen van de bitovergangen is dus
constant. Vandaar dat er gesproken wordt over Minimum
Shif t Keying.

Ret faseverloop
figuur 2.

~(t)

van het MSK-signaal

4

fig. 2: Het faseverloop
bij MSK en TFM bij een
willekeu~ige

in

weergegeven

in

(~f'f-~.....--....---"~---J.---.,...---I----'-~....,.-~.................,...--r...........~
~II

binaire

datareeks.

th(t) ~

T

/'

/' , /

Ol--;-*.....:.'...' --->L--..>L--------''''T

2T

_

_t
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Als gevolg van de scherpe overgangen in het faseverloop op de
momenten van bitwisseling in de datastroom a(t) zal het
vermogensspectrum nogal breed zijn. In appendix A is het
vermogensspectrum van MSK gegeven (figuur A4).
Bij Tamed Frequency Modulation worden deze scherpe overgangen
juist vermeden. De functie ~(t) verloopt geleidelijk en is
overal differentieerbaar. Tamed FM is als voigt gedefinieerd:
A: Voor de coderegel voor
bittijd geldt:

het

faseverschil

<p(kT+T)-<t>(kT)-TT':l2(~_1/4+~/2+ak+l/4)

na

een
(4)

met ~(O)=O als aoa£=l
en ep(O)=l als aoa1=O
Ret
faseverschil <jl (kT+T)-q,(kT)
kan
dus
vijf
verschillende waarden aannemen: tf /2,11"/4, 0, -Ti/4 en
- n/2 en wordt bepaald. door drie
opeenvolgende
databits.

B: Door een zodanige basisbandfiltering dat
de
geleidelijk
verlopen.
Aan welke
faseovergangen
voorwaarden de filtering moet voldoen staat vermeld
in appendix B.
Het verloop van~(t) voor TFM is ook in figuur 2 weergegeven.
In figuur 3 is een modulator voor TFM getekend, die werkt
m.b.v. een "Voltage Controlled Oscillator" (VCO).

"shaping" filter
fig. 3: Mogelijke realisatie van een TFM-signaal.
De overdrachtskarakteristiek G(w) wordt in [3] afgeleid en is
zodanig dat de fase ~ (t) aan de twee voorwaarden voor TFM
voldoet. De essentie wordt in appendix B aangehaald. G(w) is
te schrijven als:

G(W)=(nWT/4K O Sin(WT/2).COS(WT/2)2

voor

IW kn/T
(5)

G(w)=Q

voorlwl>n/T

9
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De impuls,responsd.e, g,(t) van he't "shaping" filter is te
bepalen door invelrse Fouriertrans,formatie. Deze is in figuur
4 weergegeven.
,~g(t), 1TATK.
I

fig. 4: De impulsresponsie
get) van het "shaping" filter
van TFM.
Ontleend aan [5,p. 537].
Een modulator volgens figuur 3 met premodulatiefilter G(w)=
=F{g(t)} geeft dus een TFM-signaal die aan de genoemde
voorwaarden voldoet.
2.2.

Eigenschappen van TFM

In deze paragraaf zullen de eigenschappen van TFM in relatie
tot andere belangrijke modulatiemethoden besproken worden.
Voor radioverbindingen zullen in vele gevallen de volgende
drie punten de belangrijkste (reeds in de inleiding genoemde)
criteria zijn:
1: de bandbreedte-efficie'ntie, uitgedrukt in
de
grootheid bit/s.Hz.
2: de bitfoutenkans als functie van de signaal-ruis
verhouding. ("Bit Error Rate"(BER) versus de "carrier-to-noise ratio" (C/No )).
3: de mogelijkheid om niet-lineaire versterkers te
gebruiken.
De reden dat men in een aantal gevallen niet-lineaire
versterkers moet of wil gebruiken ligt in het feit
dat het rendement PRF/POC van zo'n versterker hoger
ligt dan met een lineaire versterker bereikt kan
worden.
In tabel 1 staan de modulatietypen waarmee TFM vergeleken
wordt. Deze typen behoren aIle tot de groep van "full
response" modulatie. Genoemd hierin zijn QPSK, "pre-filtered"
QPSK en gefilterde QPSK (het signaal wordt pas na de
modulatie gefilterd). Ook is in de tabel genoemd MSK en "prefiltered" MSK.
Binaire PSK is niet in de beschouwing meegenomen omdat het
inferieur is t.a.v. QPSK voor wat betreft criterium 1.

10
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Tabel 1: Verge1ijking TFM met de belangrijkste
"full response" modulatiemethoden (Uit [8,p. 36])

GINo bij
Type

P =0,01 in

vgl met
QPSK
QPSK

o

dB (ref.)

constante
omhullende
ja

Maximaal aantal
bit/s per Hz
2 (theoretische
Nyquistsnelheid)
1,6 tot 1,8

"pre-filtered ll
QPSK
gefilterde
QPSK
MSK

-1 dB

neen

-1 dB

neen

0 dB

ja

2 (theoretisch)

pre-filtered"
MSK
TFM

-1 dB

ja

-1 dB

ja

1,2 (in de
praktijk)
1.25 (in de
praktijk)

Il

1,4

In de tweede kolom is de relatieve signaal-ruisverhouding
gegeven die nodig is om een bitfoutenkans van 0,01 te halen.
Als referentieniveau is de verhouding van QPSK genomen. Het
blijkt dat TFM 1 dB onder de theoretische waarde van QPSK
ligt; gefilterde QPSK, "pre-filtered"- QPSK en MSK zijn
gelijkwaardig met TFM.
Uit de derde kolom blijkt dat een gefilterd QPSK-signaal een
constante omhullende heeft. Dit t.g.v. de filtering in de
modulator. Gezien punt 3 kan dit het toepassingsgebied
beperken. Als de amplitude van het signaal varieert in de
tijd, zal een niet-lineaire versterker ~PM
conversie
veroorzaken; het' faseverloop van het versterkte signaal is
verstoord. Deze verstoring zal echter bij een signaal met
constante omhullende niet optreden.
In de laatste kolom is het aantal bits per seconde aangegeven
dat per hertz overgezonden kan worden. QPSK blijkt in dat
opzicht iets beter te zijn dan MSK en TFM [9,p. A1.S].
De genoemde modulatiemethoden in tabel
1
hebben
een
eigenschap
gemeen:
de maximaIe faseverandering in een
bitinterval T (~[mT+T] -~[mT]) is voor aIle typen gelijk aan
"/2 rad. Hierbij is niet naar QPSK gekeken, maar naar een
variant
hierop:
offset-QPSK,
welke
verder
dezelfde
eigenschappen bezit voor wat betreft punt 1 en 2). Door deze
overeenkomst liggen de getallen van de laatste kolom van
tabel 1 in dezelfde orde van grootte.
In figuur 5 zijn de spectrale vermogensdichtheden
verschillende typen weergegeven.

voor

de

11
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Fig. 5: De vermogensspectra van QPSK, gefilterde QPSK,
"pre-filtered" QPSK (aangeduid met
"phase-shaped 4PSK"), MSK en TPM.
Uit [8].
Het blijkt dat de PSnF voor TFM een relatief steile daling en
geen zijlussen bezit. nit betekent dat er niet gefilterd
hoeft te worden na de modulatie, tenzij de naburige kanalen
erg dicht 'bij de centerfrequentie van het beschouwde kanaal
liggen. Bij een toegestane vermogensinstraling door een
·aangrenzend kanaal van -25 to -30 dB (t.o.v. het vermogen in
het eigen kanaal) blijkt de minimale kanaalsafstand 1,2S
bit/s.Hz te zijn [9,p. A1.S]. nit zander toepassing van
filters. Dit getal is al in tabel 1 gegeven.
Kritische bandfilters die bij QPSK en MSK welnodig zijn,
blijken dus overbodig te zijn bij TFM. Bovendien kan er nu
van niet-lineaire versterking gebruik gemaakt worden. Vanwege
het feit dat de amplitude van het ongefilterd TFM-signaal
cons tant is zal het faseverloop van 1> (t) niet vers toord
worden. Indien er echter meer TFM-signalen van dezelfde nietlineaire versterker gebruik maken, dan zal er intermodulatie
tussen de afzonderlijke signalen optreden (zie (9,p. AI.5]).
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3.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR TFM

De volgende twee toepassingen zijn
Tamed Frequency Modulation.

bijzonder

geschikt

voor

1: Satellietcommunicatie
Bij deze toepassing wordt gebruik gemaakt van "High Power
Amplifiers" (HPA) in de gronds ta tions en "Traveling Wave
Tubes" (TWT) in de satellieten. Beide versterkers kunnen in
een
niet-lineair
gebied werken. In figuur 6 zijn de
amplitude- en faseka·rakteristieken voor 'n standaard HPA en
TWT weergegeven.

. . .-

01-........,,......--+--+---t---4--+---+---1~Output
backoff (dBlt---+-----j--+---+-;--~
__~~__+--

2I---+--+-_-l-_+Jw!!e~EE!~~~~t----l_--1

3
4

Satu rated output power
Earth station HPA 3kW 1+34 dBW)
Satellite TWT 9W (+8 dBW)

5t---t---+--+--....J
5J----f---+--+_

71---+----+--81----I--+_
91----f--

101----!-

lll-----t-.t'----A--t_-_t_--l----,
121----7'-+-:~_+--t_-_t_-__+-_~

-200

13 ~~~--+--t_-+-__+.,;L---b-£....+-__+--_I__--

14 ~---j-I-I-Jr~;;I""'!-=_t-T-_r---:;;::==W;:;;;;r
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o

-2

-4

Input backoff
(dB)

Fig. 6: Typische HPA en TWT amplitude- en fasekarakteristieken.
Uit [10, p. 32].

Het verzadigingspunt in figuur 6 is dat punt waarbij het
uitgangsvermogen niet meer toeneemt met een toename van het
ingangsvermogen ("saturation point"). Ligt het werkpunt onder
het verzadigingspunt, dan kan dit werkpunt gekarakteriseerd
worden
door
een
"input
backoff"
en
een
daarmee
corresponderende "output backoff". In het als voorbeeld
genomen werkpunt is de "input backoff" 6 dB. De "output
backoff" blijkt 2 dB te zijn.
Bij versterking van signalen met varierende omhullende zal er
een stuk beneden het verzadigingspunt gewerkt moeten worden,
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w11len de intermodulatieproduc·ten niet te groot worden. Wordt
het in fig. 6 aangegeven werkpunt gekozen, dan betekent dit
een verlies van 2 dB in het uitgangsvermogen. De energie per
bit (Eb) zal ook 2 dB lager uitvallen. De maximale capaciteit
van de HPA of TWT wordt niet bereikt.
Bij Tamed FM is "input backoff" niet noodzakelijk. De nietlineaire versterker kan maximaal benut worden wat betekent
dat E b van TFM 2 dB hoger kan liggen dan bij het gegeven
voorbeeld (van bv. QPSK of MSK).
De mogelijkheid tot deze vermogenswinst kan aIleen benut
kunnen worden, indien slechts een TFM-signaal door een TWT of
HPA versterkt wordt [9]. Er zal dus met hoge datasnelheden
gewerkt moeten worden, wil een satelliettransponder (die
meestal een TWT bezit) effectief gebruikt worden. Bij een 5
MHz brede transponder (zoals de B-transponder van de Orbital
Test Satellite) kan er gewerkt worden met een datasnelheid
van:
5 MHz. 1 ,2 5b i t / s • Hz

= 6, 25Mb i t / s

Een belangrijke standaardsnelheid voor digitale transmissie
(bepaald door CCITT) is de 34,368 Mbit/s, die bij toepassing
van TFM een frequentieband van ongeveer 27 MHz nodig zal
hebben.
2: Mobiele radiocommunicatie
Een andere toepassing van TFM ligt op het gebied van mobiele
radiocommunicatie. Ook hier is het bij het mobiele (bv.
draagbare) zendapparaat belangrijk dat er economisch met het
elektrisch vermogen omgesprongen wordt; een niet-lineaire
(klasse C) versterker is het meest geschikt als eindtrap van
de zender. Dit wil weer zeggen dat de amplitude van het
gemoduleerd signaal constant moet zijn, hetgeen bij TFM het
geval is.
Er is nog een belangrijk aspect van mobiele communicatie aan
te geven: de nabuurkanaalstoring moet tot een minimum beperkt
worden.
Door
de
mobiliteit
van
de
zenden/of
ontvangapparatuur zal het ontvangen vermogen fluctueren. Dit
staat bekend als fading [8]. Er zullen momenten bij zijn
waarbij
er
relatief
weinig vermogen ontvangen wordt.
Storingen door naburige kanalen kunnen dan desastreus zijn.
Het feit dat het spectrum van een digitaal signaal geheel
binnen een gedefinieerde frequentieband moet liggen, is nog
belangrijker
indien
de
naburige kanalen voor analoge
transmissie gebruikt worden. Deze transmissiesystemen zijn
namelijk gevoeliger voor storingen, waardoor de
ontvangstkwaliteit achteruit loopt [8].
Zoals blijkt uit fig. 5 is het vermogen van een TFM-signaal
bij If-f c I =f b 62 dB lager dan bij de frequentie f=f c '
In [8] wordt dit mogelijk toepassingsgebied
voor
TFM
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besproke.n. Hieruit blijkt dat TFM toe te passen is op de
reeds
toegewezen
kanalen
voor
mobiele
communicatie
(bandbreedte is 25 kHz). Door het feit dat het mogeli jk is
een spraaksignaal m.b.v.
deltamodulatie
met
redelijke
kwaliteit om te zetten in een 16 kbit/s datasignaal, is de
overspraak naar aangrenzende kanalen erg gering.
Er zijn nog een tweetal voordelen van Tamed Frequency
Modulation aan te halen. Ten eerste zal een (nauw) bandfilter
na de uitgangstrap van de zender niet nodig zijn. Dit zal
kostenbesparend maar tevens ook vermogensbesparend werken.
Een tweede voordeel van TFM is het feit dat we nu met een
digitaal transmissiesysteem te do en hebben. Geheimhouding van
het verzonden bericht door gebruik te maken van versluierende
codes behoort tot de mogelijkheden. In de civiele sector zal
dit privicy kunnen garanderen. In de militaire sectoren ~s de
mogelijkheid om berichten geheim te houden van wezenlijk
belang. Vandaar dat TFM speciaal geschikt is voor militaire
(mobiele) radiocommunicatie.
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HET MODEL VAN DE TFM-MODEM

In deze paragraaf komt het model van de Tamed FM-modem aan de
orde. Tevens worden het premodulatiefilter ("shaping" filter)
in de modulator en de detectiefilters in de demodulator
beschreven.
Een mogelijke opbouw van de modem, bestaande uit
een
modulator met een "Voltage Controlled Oscillator" (VCO) en
een coherente demodulator, wordt gegeven in figuur 7.

Diff.

veo

c(£.J)

cod.

sin (CJc t)

H( W)

Ruis
(

ICANAAL

,

cos(~

t)
I

TFM-DEMODULATOR

Fig. 7: Een mogelijk model van de TFM-modem
Voor het premodulatiefilter is een differentiele encoder en
een correctiefilter geplaatst. De encoder is noodzakelijk
omdat de teruggewonnen
draaggolf bij de demodulator een faseQ
onzekerheid van 90 bezit. De codering zal in paragraaf 6 aan
de orde komen.
De encoder geeft aan de uitgang een NRZ-signaal af. Omdat bij
de afleiding van G( w) in [3] ervan uitgegaan is dat he t
ingangssignaal uit een sequentie van deltapulsen bestaat, zal
er voar het "shaping" filter een correctiefilter geplaatst
moeten worden. Uit [lO,p. 98] voIgt de overdrachtskarakteristiek van het correctiefilter:

Ufr/2
C (w) = sin (wT/2)

(6)
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Het transmissiekanaal wordt lineair vecrondersteld en bezit
een
banddoorlatend
karakter.
Aangenomen wordt dat de
overdrachtsfunctie H(w) voor het smalbandige Tamed FM-signaal
gelijk is aan 1. Verder wordt verondersteld dat het kanaal
"zero-mean" gaussische ruis met (dubbelzijdige) spectrale
vermogensdichtheid No /2 aan het TFM-signaal toevoegt.
Aan de ontvangkant is
er
gebruik
gemaakt
van
een
kwadratuurdemodulator. Dit type demodulator is geintroduceerd
door De Buda [11] en is oorspronkelijk bedoeld voor FSK
signalen. TFM is echter ook te detecteren met dit type
ontvanger.
Het ontvangen signaal wordt naar de twee vermenigvuldigers
geleid. Hier wordt het TFM-signaal met cosw t en sinw t
c
vermenigvuldigd. Deze 2 signalen worden door een draaggolfterugwinningssysteem
gegenereerd. Er is dus sprake van
coherente detectie. Omdat COSut(t) en sinwc(t) orthogonaal
zijn, wordt de kwadratuurdemodulator ook weI orthogonale
coherente demodulator genoemd.' De uitgangssignalen van de
twee vermenigvuldigers zijn (afgezien van een frequentiecomponent op 2fc ) cos~(t) en sincj>(t).
In figuur 8 zijn de oogpatronen van de functies cos </> (t) en
sin ~ (t)
gegeven.
Deze
oogpatronen
ontstaan als de
uitgangssignalen van de vermenigvuldigers (na een filtering
om de frequentiecomponent op 2f c eruit te halen) op de
oscilloscoop gezet worden.

Fig. 8: De oogpatronen
van de functies cos4>(t)
en sin4>(t) die bij de
kwadratuurdemodulator
ontstaan.
Deze oogpatronen ZlJn af te leiden
gegeven verloop van de fase ¢ (t).

uit

het

in

figuur

2

De basisbandproducten worden door de detectiefilters A1(w) en
A2( w) doorgelaten. Ruis en de mengproducten op 2fc worden
door de filters zoveel mogelijk onderdrukt. In [3] wordt de
overdrachtskarakteristiek AI( w)=A2(w)=A(w) van de detectiefilters gegeven, zie figuur 9 kromme a. Deze karakteristiek
is verkregen doordat de uitgangssignalen van de vermenigvuldigers aan het "Nyquist vestigial sideband theorem" [10]
moeten voldoen. Opgemerkt dient te worden dat in [3] een
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"pseudo-optimaal" filter is berekend omdat er
bij
de
berekeningen niet van de cos~(t) en sin4>(t) signalen wordt
uitgega-an, maar van benade.ringen hiervoor.

Alw\

i
.5

O+----,;---,--r--+-"T""'""--,.-..,..:::==-,==::;:==
o

Fig. 9: Twee mogelijke overdrachtskarakteristieken van de
Nyquistfilters voor Tamed FM die dezelfde bitfoutenkansen opleveren. Ontleend aan [9].
Kromme a is berekend in [3] en is een "pseudo-optimale"
karakteristiek.
Kromme b is berekend met de theorie van [16] door uit
te gaan van het vermogensspectrum van TFM.
In figuur 9 is een tweede kromme (b) gegeven die berekend is
met de theorie van [16]. Hier wordt uitgegaan van het vermogensspectrum van Tamed FM.
Beide filterkarakteristieken resulteren in een bitfoutenkromme die 1 dB slechter is dan de bitfoutenkromme van QPSK
[9,p. Al.6]. In paragraaf 8 over de realisatie van de modem
wordt het practisch gerealiseerde detectiefilter besproken.
De beslissingsdetectoren leveren twee binaire datasignalen:
om de 2T seconde wordt er gekeken wat de momentane waarden
van de uitgangssignalen van de detectiefilters zijn. Op de
momenten 2mT door de ene beslissingsdetector, op (2m+l)T door
de andere detector.
Daarna voigt er een tijdvertraging van 2T en de exclusive-or
in beide takken geeft de data aan de "interleaving gate"
door. Dit laatste blok voegt de beide datastromen samen door
om beurten een bit van de bovenste en van de onderste
datastroom te nemen. In paragraaf 6 wordt aangetoond dat een
TFM-modem volgens dit model de juiste datastroom genereert
aan de uitgang van de demodulator.
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De bitsnelheid en de draaggolffrequentievan de modem zijn nog
niet gespecificeerd.
Gedacht wordt aan de toepassing van de modem om videobeelden
via een satellietverbinding over te brengen [14]. Deze
toepassing van TFM levert een aantal gunstige eigenschappen
op,
welke
in
paragraaf
3
beschreven
zijn. M.b.v.
coderingstechnieken is het mogelijk videobeelden met de
betrekkelijk lage bitsnelheid van 2 Mbit/s te coderen met
redelijke kwaliteit. Deze bitsnelheid zal worden aangehouden.
De keuze van 2 Mbit/s betekent dat er met goedkope TTL-chips
gewerkt kan worden. Een geringe afwijking van de door de
CCITT aanbevolen 2,048 Mbit/s is geen bezwaar daar het om een
experimentele modem gaat.
De middenfrequentie van het satellietcommunicatiesysteem van
de TH Eindhoven is 70 MHz ([14,p. IS)). Deze draaggolffrequentie is ook voor de TFM-modem gekozen, zodat het mogelijk
is de modem te testen/gebruiken in het satellietcommunicatiesysteem van de TH.
De reeds beschreven toepassing voor mobiele communicatie met
dezelfde
bitsnelheid van 2 Mbit/s is in principe ook
mogelijk. Hierbij is het weI noodzakelijk om met Time
Division Multiplexing (TDM) te werken. De datasnelheden
liggen bij mobiele communicatie immers veel lager dan 2
Mbit/s
(bij
normaal
gebruik:
overbrerigen
van
een
spraaksignaal). Het
basisstation
zal
een
TD~signaal
uitzenden waarvan elk tijdslot digitale data voor een mobiel
station bevat.
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DRAAGGOLFTERUGWINNING VAN DE DEMODULATOR

Zoals eerder vermeld, wordt er gebruik gemaakt van een
coherente detector. Het is dus noodzakelijk om de draaggolf
terug te winnen.
Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande schakeling voor
draaggolfterugwinning. Deze is gerealiseerd door afstudeerder
P. Laro en staat beschreven in [12]. De basis van deze
schakeling is een heterodyne Phase Locked Loop (PLL). Het was
noodzakelijk om veranderingen in de schakeling aan te brengen
zodat het systeem geschikt is voor onze toepassing. Dit wordt
beschreven in par 5.4.
A1lereerst worden de mogelijkheden van draaggolfterugwinning
bij TFM besproken.

5.2.

Draaggolfterugwinning bij TFM

Draaggolfterugwinning
gebeuren.

kan

in

principe

op

twee

manie'ren

A: terugwinning volgens (O)QPSK
Bij OQPSK kunnen er om de T seconde fasesprongen van 90·
optreden afhankelijk van de binnenkomende data. Tussen de
sprongen blijft de fase constant. Indien het QPSK-signaal
vier maal in frequentie vermenigvuldigd wordt, dan zullen de
fasesprongen van 90· niet meer te constateren zijn. Zie
figuur 10.

~SK

IN

faae-

loop-

1-----+----1 detectorl--+---l fil ter
4fc

-;-4

v

C 0

atuurapanning

thet gedetecteerd signaal op basis band

Fig. 10

Principeschema van draaggolfterugwinning bij (O)Q?SK
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Er is dan een sinus verkregen me·t constante frequent.ie 4f(.
Op dit signaal is een PLL toe te passen, die een sinus met
weinig fasejitter kan genereren. Het VCo-signaal wordt een
factor 4 in frequentie gedeeld alvorens het bij de detectie
gebruikt wordt.
Dit principe is bij TFU ook mogelijk. AIleen voor
3
specifieke datasequenties zal de momentane frequentie van het
TFM-signaal van de modulator constant zijn. Deze
drie
gevallen zijn in tabel 2 gegeven, alsmede het gemoduleerd
signaal en de frequentie.
Tabel 2: De 3 gevallen waarbij de frequentie van het
TFM-osignaal constant is.
Datasequentie

TFM-signaal

frequentie

•••00000 ••••

Acos{ 21'1'(f( -f / 4)t + n. rr/2}

69,5 MHz

••• 11111 ••••

Acos{2rr(f~+fb/4)t +

70,5 MHz

••0101010 •••

Acos{ 2".f( t + n.Tf/2 + rr /4}

b

n.Tf/2}

70 MHz

In de overige gevallen is de frequentie niet constant over
meerdere bittijden. Het blijkt dat aIleen voor sequenties van
afwisselende 0 en 1 bits de momentane frequentie op 70 MHz
ligt.
Om bij een random reeks de tijd
te
bepalen
waarin
draaggolfinformatie
in
het
TFM-signaal
aanwezig
is,
beschouwen we het tijdsinterval [kT, (k+1)T]. De momentane
frequentie in dit bitinterval wordt bepaald door de bits ~-1
a k en a k 1 (zie figuur 2 en coderegel (4)). Slechts bij 2 van
de 8 m~gelijke gevallen van de sequentie a k_ a a + is de
1 k k 1
fase ~(t) constant, namelijk bij 010 en 101. De momentane
frequentie in het beschouwde bitinterval T bij deze twee
gevallen ia gelijk aan 70 MHz. Dit betekent dat bij een
random datareeks gedurende 2/8=1/4 van de tijd draaggolfinformatie aanwezig is.
De fase van het signaal
Aces(2rrf t+n.rr/2+rr/4)
c

(7 )

kan echter nog vier discrete waarden hebben. Dit is dus
analoog aan het geval met QPSK. Als het TFM-signaal een
factor 4 in frequentie vermenigvuldigd wordt volgens figuur
10, dan verkrijgen we gedurende 1/4 van de tijd het signaal
Aces (2rr. 4f t+rr)
c

(8)

en hierop kan een PLL "locken".
De frequentiedeling met een factor 4 resulteert echter in een
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fase-onzekerheid van 1T /2 rad in de teruggewonnen draaggolf
f c' Door dtfferentiiHe codertng is dit probleem op te lossen
[10,p.306].
B. Draaggolfterugwinning volgens MSK
Het is ook mogelijk het principe van draaggolfterugwinning
bij MSK te gebruiken [3,p. 540]. Dit blijkt uit tabel 2: de
frequenties 4~+fb komen bij een vier maal vermenigvuldigd
MSK-signaal ook voor ([11]).
Er zijn behalve 2 vermenigvuldigers en een PLL ook nog twee
scherpe bandfilters nodig ([11]). Vandaar dat de methode
volgens A verkozen is, temeer omdat we gebruik kunnen maken
van de bestaande heterodyne PLL.
Zoals uit figuur 7 blijkt, is er in de TF~modulator een
differentiele encoder opgenomen. Deze encoder zal de volgende
3 datasequenties coderen volgens:
ingangssequentie
uitgangssequentie van de encoder
• • •00000 ••••
•• •11111 ••••
• •0 10 1010 •••

••00000 •• of •• 11111 ••
(afhankelijk van de begintoestand)
••0 10 10 10 10 10 1••
• .00 1100 1100 11 ••

Het blijkt dus dat bij de Tamed F~modulator van figuur 7
maximale fase-informatie in het TFM-signaal aanwezig is als
de binnenkomende datareeks louter uit enen bestaat. In de
andere
twee
gevallen
bevat
het
TFM-signaal
geen
draaggolfinformatie. Het is dus duidelijk dat de draaggolfterugwinning niet kan plaatsvinden als de over te zenden
datastroom uit sequenties nullen of uit sequenties van
afwisselende a en 1 bits bestaat.
Kunnen deze sequenties gedurende lange tijd voorkomen, dan
zullen er maatregelen genomen moeten worden. Er kan dan
gebruik worden gemaakt van een scrambler (voor de modulator)
en een descrambler (na de demodulator).
5.3.

De heterodyne Pase Locked Loop (PLL)

Draaggolfterugwinning bij (O)QPSK en TFM is mogelijk met een
"extended
Costas
loop",
een
PLL die een vier maal
vermenigvuldiger bevat (fig. 10) en met een PLL die een rr /2
rad ongevoelige fasedetector bevat [10,p. 306]. In de QPSKmodem van P. Laro is gebruik gemaakt van een 11 /2 rad
ongevoelige fasedetector. Dit systeem staat beschreven in
[12]. Draaggolfterugwinning gebeurt met een heterodyne PLL.
Ret blokschema is in fig. 11 gegeven.
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De heterodyne PLL veer QPSK. ook geachikt voor TFM

Het binnenkomend signaal wordt met het VeO-signaal naar
beneden gemengd. Het resultaat wordt via het laagdoorlaatfilter aan de fasedetector geboden. Tevens ontvangt deze
detector het door N gedeelde (digitale) veo-signaal. De
fasedetector is ongevoelig voor fasesprongen vann!2 rad in
het binnenkomend signaal. De noodzaak hiervan is in 5.2.
geval A reeds uitgelegd.
Het resultaat van de detector gaat naar een filter, het zg.
loopfilter (lusfilter) van de PLL. Dit filter levert de
stuurspanning voor de veo. Indien het systeem in lock is.
zullen
de
frequenties
van de twee signalen naar de
fasedetector gelijk moeten zijn. Dit wil zeggen:
( 9)

f c - f VC 0 =f VC 0 !N
Hieruit volgen twee mogelijkheden voor f
f
f

VCO

:

VC

0 =(N!N-I-l) .f c

ondermenging

VC

0 =(N!N-l).f c

bovenmenging

(0)

In [12] is gekozen voor ondermenging. met N=16. De frequentie
van het Veo-signaal is nu:
f

V

C O~ 65,88 MHz

Vermeld dient te worden dat er ook een zoekschakeling in het
systeem is gebouwd. Wanneer de PLL niet in lock is en de
frequentie van de veo te veel afwijkt van de gewenste 65,88
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MHz, dan zal het systeem dit constateren. Maatregelen zullen
dan genomen worden: de loopbandbreedte wordt sterk vergroot.
Tevens wordt de stuurspanning voor de veo op een dusdanige
waarde gehouden, dat de veo op een frequentie in de beurt van
65,88 MHz zal oscilleren. Het systeem zal in lock komen en de
loopbandbreedte wordt door de zoekschakeling verkleind.
5.4.

Veranderingen in de heterodyne PLL

Bij het toepassen van deze draaggolfterugwinning in de Tamed
FM-demodulator bleken er onvolkomenheden in het systeem te
zitten. Maatregelen
hiertegen
zullen
nu
afzonderlijk
behandeld worden.
1: De gevoeligheid K~ van de veo (uitgedrukt in
Hz/volt) werd drastisch verkleind. Oorspronkelijk was
deze 21,55 MHz/volt. Deze is teruggebracht tot 88,5
kHz/volt. Hierdoor zullen storingen en ruis in de
stuurspanning minder fasejitter in het uitgangssignaal teweeg brengen.
2: De frequentiedetector van de zoekschakeling die
detecteert of de PLL in lock is, is uit de schakeling
genomen (dit is IeB van [12,p. B29]). De reden
hiervoor is het feit dat deze frequentiedetector niet
voldoende nauwkeurig werkt.
De zoekschakeling werkt nu als voIgt. Indien de PLL
niet in lock is, w"ijkt de stuurspanning voor de veo
te veel af van de gewenste waarde (ongeveer 6,1
volt). Dit wordt gedetecteerd en de stuurspanning
wordt op die 6,1 volt gehouden. Als gevolg hiervan
komt de Veo-frequentie in de buurt van de 65,88 MHz.
De PLL-schakeling komt daarna in lock.
3: De gecompliceerde fasedetector (die T1' /2
rad
ongevoelig is) werd vervangen door een vier maal
vermenigvuldiger en een exclusive-or poort.
Het blokschema van de nu verkregen PLL ziet er als voIgt uit.
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naar detectiemixers
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TFM
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16,48 MHz

65,88 MHz
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vierdel er

V C 0

...

luafilter

6

stuurspanning

r

zoekschakel.

.

I

Pig. it: De gevijzigde hete'rodyhe PLL.

We zien dat de veo op dezelfde frequentie oscilleert als in
fig. 11. De fasedetector is nu sterk vereenvoudigd tot een
exclusive-or poort. De vier maal vermenigvuldiger is geheel
nieuw in het systeem. Deze wordt besproken in appendix E. Het
uitgangssignaal hiervan is met de spectrum analyser bekeken,
zie figuur 13.

f-
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Fig. 13: Ret vermogensspectrum van het uitgangssignaal van de
4 maal frequentievermenigvuldiger.
Ret PLL-systeem is in lock. Ret ingangssignaal van de
PLL is het TF~signaal van de modulator. De data naar
de modulator zijn "pseudo-random". Herhalingstijd is
o tS*(1023-1) flsec.
Centerfrequentie: 16 t 48 MHz.
Rorizontaal: 1 MHz/div. Verticaal: 10 dB/dive
Er z~Jn drie frequentiepieken waar te nemen op 14 t 48 MHz t op
16 t 48 Mhz en op 18 t 48 MHz. Deze corresponderen met de in
tabel 2 genoemde frequenties. Door de vermenigvuldigingsfactor 4 is het frequentieverschil van OtS MHz van tabel 2 nu
2 MHz geworden.
De PLL zal dus op die 16 t 48 MHz component locken.
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5 .5.

Berekeningen aan de he terodyne PLL
Ret rekenmodel

5.5.1.

Om berekeningen voor de PLL van figuur 12 te maken, is het
noodzakelijk de heterodyne PLL terug te brengen tot een
elementaire PLL. Riervan zijn de eigenschappen eenvoudig te
bepalen.
We gaan ervan uit dat de schakeling in lock is en er slechts
fase-afwijkingen in het systeem optreden. Verondersteld wordt
lineariteit van de afzonderlijke blokken, hetgeen in de
practijk bij benadering het geval is (exclusive-or is een
lineaire fasedetector).
Ret volgende schema is op te stellen:

!4-

[X

~(s)- ~~(s)
,.

'X4

4(~:- 4>" ) r

Kd

1:.( s)

.
-:-4

,

~

~,(S)

4

.

(4 ~i

L :&'

V C 0

Kc/S

Fig.

P D

F(s)

H·: De heterodyne PtL.
De frequentievariabele a is complex.

Xc:

gevoeligheid van de V C 0

(rad Ivolt)

K : gevoeligheid van de fasedetector (volt/rad )
d

Dit is te vereenvoudigen tot het schema van figuur 15.
P D

<;i

r

~.
17 ~0
• -ib

I-

II
X 16

(4 <}~

+~I
L 1"
1"( s)

V C 0

Kola
Fig.

15. De vereenvoudigde

X4

Kd

PLL-schakeling
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Hi.erbij z'ien we dat de invloed van de mixer verdisconteerd is
in de vermenigvuldiging van ~ me t de factor 17/16. Het
uite'lndelijk resultaat, dat bij de het lusfilter wordt
aangeboden, is hetzelfde als in fig. 14:
Een verder vereenvoudigd schema is gegeven in fig. 16.

¢J~

P D

K;-4Kd

~o~
V C 0
Kif 1.7
O·'mK0

Fig.

'1'

I

'It

Kd (<!'
J
~

LF
F(s)

De tot een elementaire PLL teruggebrachte heterodyne PLL

De overdrachtsfunctie is nu ([13,p. 8]):

~o~K6~F(S)

(11 )

<Pi S+K~K~F( s)
K 0 is via een meting bepaald:
3
3
Ko =88 ,5*211*10 "556 .10 rad/volt
3
K:=591.10 rad/volt
De constante K~=4Kd moet nog bepaald worden. Zoals eerder
vermeld, is er gebruik gemaakt van een exclusive-or. De
exclusive-or als
fasedetector
staat
in
[13,p.
122]
beschreven. In figuur 17 is de gemiddelde spanning als
functie van het faseverschil tussen de
ingangssignalen
gegeven.

V ,p.I)

1
faseverschil
Fig. 17 : De gemidaelde waarde van het uitgangssie;naal

(VPD

als functie van het faeeverschil tussen de ingangssignalen van de fasedetector

)
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nu:
Kd =VH-VL = 3,7/TI'volt/rad =1,18 volt/rad
Kd' =4K =Q,72 volt/rad

d

5.5.2.

De keuze van de PLL-grootheden

Bij een PLL uJn de natuurlijke frequentie w n en
de
dempingsfactor ~ van belang. Omdat er voor satellietcommunicatie als toepassing van TFM-modem gekozen is,
worden
voordelen/nadelen van een kleine w n uit [14, pp. 42-48]
aangehaald. Hieruit blijkt dat er een "trade off" moet
plaatsvinden voor de keuze van w n '
Voordelen van een kleine natuurlijke frequentie van de PLL
zijn:
1: Ruis in het ontvangen signaal heeft weinig storende
invloed
op
de teruggewonnen draaggolf. Er zal weinig
fasejitter in het VCo-signaal aanwezig zijn.
2: Faseafwijkingen t.g.v. het niet continu aanwezig zijn van
de 70 MHz component, zijn kleiner.
Ret gebruikte lusfilter is een actief "lead-lag" filter,
afgebeeld in de onderstaande figuur.

stuurspanning

(I
" filter in de PLL
Fig. 10:
Bet actieve "
lead-lag

We kunnen nu rekenen met de volgende formules voor w n ' ~ en
de ruisbandbreedte Bn van de PLL [13,p. 11] en [13,p. 32]:
w

n

=JK~~
-Tl

(12)

B =1/2(5+1/4Slw
n

n

Uit par. 5.2. blijkt dat er slechts gedurende 1/4 van de tijd
draaggolfinformatie aanwezig is. Gedurende deze tijd zal de
terugkoppeling van het PLL-systeem werken
en
de
PLL
komt/blijft in lock. Eventuele fase-afwijkingen in het veosignaal worden bijgeregeld.
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Gedurende de tijd dat er geen 70 MHz component aanwezig is
kan er een fase-afwijking in de teruggewonnen draaggolf
ontstaan. De PLL kan zelfs uit lock vallen.
Als w n (en dus Bn ) klein gemaakt wordt, dan zal de
tijdconstante L1 betrekkelijk groot moeten zijn (K: en Kd
zijn constanten van het systeem). De geheugenwerking van het
verkregen filter is dus groter. Het uitgangssignaal wordt
langer op de gewenste waarde gehouden en de fase-afwijkingen
in het VCo-signaal zullen kleiner zijn.
Nadelen van een kleine wn zijn:
1: Het PLL-systeem komt moeilijker in lock. Het vanggebied
van een tweede orde PLL kunnen we schrijven als [13,p. 70]:
(13 )

We zien dus dat het vanggebied kleiner is bi j kleinere w n
Omdat het draaggolfterugwinningssysteem een zoekschakeling
bevat, zijn er geen problemen t.a.v. het in lock raken te
verwachten.
2: Bij satellietcommunicatie ontstaan er faseverstoringen
(fasejitter) door atmosferische invloeden. Deze faseverstoringen moet de VCO zo goed mogelijk volgen, opdat de invloed
op het gedetecteerd signaal op basisband klein is. Dit
betekent dat wn voldoende groot moet zijn [14,p. 44].

5

V2

Voor
wordt vaak de waarde 1/2
genomen, omdat de
ruisbandbreedte dan vrijwel minimaal is en omdat er dan goede
"tracking" eigenschappen bereikt worden [13].
In de gerealiseerde modem zijn de volgende waarden voor R1,
R2 en C1 genomen (zie figuur 18):
R1=4K7 Q

R2=150

Q

C1=150 nF

M.b.v. (12) volgen hieruit de waarden voor wn en )
3
w n =62,8.10
rad/sec.
)' =1/ 20
Met deze waarden bleek de draaggolfterugwinning goed te
werken. Bovendien waren bij deze waarden de oogpatronen van
sin~(t) en cos~(t) goed
scherp. In de paragraaf over de
metingen aan de demodulator zal dit verder besproken worden.
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CODERING EN DECODERING VAN DE TFM-MODEM

Vanuit het blokschema van de modulator en dat van de
demodulator (figuur 7) komen we tot de bitstromen en de
grafieken, vermeld in figuur 19.
De bovenste datareeks wordt aangeboden aan de modulator. Het
is een willekeurige reeks enen en nullen die de werking van
de modem zal verduidelijken. Deze datastroom zal weer bij de
demodulator moe ten ontstaan.
Uit de paragraaf over de draaggolfterugwinning bleek dat de
D
teruggewonnen draaggolf een fase-onzekerheid van 90 bezit.
Er zijn daarom ook vier mogelijkheden voor de signalen die de
vierdeler genereert:
en
±COS(WIFt+~/2+~O)

en tsin(wIFt+n/2+~O)

Door dit feit kunnen de signalen cos ~(t) en sin~(t), die
ontstaan na de demodulatie, ook n. n' /2 rad (n=1, 2, 3)
verschoven zijn. Door aan de zendzijde differentiele codering
toe te passen, kan worden voorkomen dat in de teruggewonnen
datareeks X k fouten ontstaan t.g.v. de genoemde 90· faseonzekerheid.
Voor
deze differentiele encoder geldt de
volgende cod ere gel [4, p. 400]:
(14)

De bitreeks v is in figuur 19 gegeven.
k
Uit de data vk voIgt het faseverloop ~ (t). In figuur 7 zien
we dat bij de demodulatie de basisbandsignalen cos~(t) en
sin~(t) ontstaan. Deze zijn
ook getekend in fig. 19. Ze
worden op de juiste momenten bemonsterd: cos ~(t) op de
opgaande flank van de klok en sin~(t) op de neergaande flank.
De datareeksen die hieruit volgen zijn in fig. 19 aangegeven
(Y k en Zk)·
Yk-2 en Z k-2 zijn de 2T sec. vertraagde signalen van Y k en
Zko Het resultaat van de twee exclusive-nor poorten (fig 7)
is X1k en X2k genoemd. Door nu om beurten een bit van X1k en
X2k te nemen ontstaat de datareeks Xk die identiek is aan a •
k
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De codering bij ae modulator en de decodering bij de
demodulator
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DE MODULATOR

7.1.

Keuze van het modulator type

In de literatuur worden twee principes voor de
gegeven. [9,pp. A1.2-A1.4].
7.1.1.

TFM-modulator

Type 1: FM-modulator

In paragraaf 2 is het blokschema van dit type al gegeven,
evenals de filterkarakteristiek G( (1.)) in formule (5). Het
uitgangssignaal van het filter is de stuurspanning voor de
yeO, die op een centerfrequentie van 70 MHz moet ingesteld
zijn (de middenfrequentie van het satellietgrondstation van
de TH Eindhoven).
Er zullen echter maatregelen genomen moe ten worden om de
modulatie-index H (zie app. A) op 1/2 te houden en de
centerfrequentie op de gewenste 70 MHz. Afwijkingen van H=1/2
zullen
een
grote
modemdegradatie
teweeg brengen. De
faseverschillen in een bittijd T zullen dan immers niet meer
0, rr/4 of Tf/2 radialen zijn.
Een te grote afwijking van de 70 MHz zal de draaggolfterugwinning bemoeilijken. De lusbandbreedte van de gebruikte
Phase Locked Loop moet in dit geval immers relatief groot
zijn om de PLL nog in vergrendeling te brengen. Welke
nadelige gevolgen dit heeft, staat in [14,pp. 42-47] vermeld.
Met behulp van een terugkoppelmechanisme ([9,p. A1.2]) kan H
en f c op de gewenste waarden gehouden worden. Dit is echter
een vrij ingewikkelde regelschakeling.
7.1.2.

Type 2: de kwadratuurmodulator

Het principe van kwadatuurmodulatie is
in
figuur
20
schematisch weergegeven. Dit type wordt ook met de term IQmodulator ("In-phase-Quadrature" modulator) aangeduid.
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sin ("'c t)

data

(J(t)

in

TFM signal out
[

TFM

sin [c...>"t +11(tJ]

sin

signeJl

out

sin[c...>"t+¢(t'~
cos' (coc

t)

20A
Fig. 20A: Principe van een IQ-modulator voor TFM
20B: Blokschema van een IQ-modulator
Uit [3, p. 540].

20B

In figuur 20A is te zien dat netwerk E de functies cos~(t) en
sin ~(t) genereert, afhankelljk van de binnenkomende data
aCt). De signalen worden vermenigvuldigd met sinwct en coswct
en opgeteld:

Figuur 20B geeft een
gedetailleerder
schema
van
de
kwadratuurmodulator te zien. De cos$(t) en sin~(t) worden op
een digitale wijze gegenereerd. Dit gebeurt als voIgt.
Functiewaarden (monsters) van cos ~(t) en sin ~(t) zijn
opgeslagen in twee geheugens. Elke Ts seconde ("sample" tijd)
produceren deze "cosine en sine
table"
gequantiseerde
functiewaarden van resp. cos~(t) en sin~(t). De datastromen
uit de geheugens gaan naar de digitaal/analoog converters die
deze datastromen omzetten in twee gequantiseerde sigllalen. Na
laagdoorlaatfiltering zullen de basisbandsignalen cos~(t) en
sin~(t) ontstaan.
De adresbits voor de geheugens worden door 3 delen bepaald:
1: het schuifregister
In dit schuifregister (q bits lang) komt de aangeboden
datastroom aCt) te staan. De q bits bepalen het faseverloop
van de functie ~(t) (en dus ook van sin ~(t) en cos ~(t)).
Bestaan deze q bits bv. uitsluitend uit enen, dan zal ¢(t)
n/2 rad in T seconde toenemen (zie figuur 2).
2: de kwadrantenteller QC
Aangezien de q bits aIleen bepalen hoe het faseverloop is in
een tijdsduur T, zal er ook nog bijgehouden moeten worden in
welk kwadrant van het complexe vlak de fasevector exp(j~(t))
zich bevindt. Dit wordt gedaan door de kwadrantenteller QC
die 2 adresbits voor het geheugen genereert. (4 kwadranten,
dus 2 bits voldoende).

bIz.
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3: de inte,rpolat:ie,te,ller
Zoals vermeld wordt door het geheugen het
faseverloop
gekwantiseerd we.ergegeven. Indien men L functiewaarden per
bittijd T wenst, dan zullen er nog I adresbits door een zg.
interpolatieteller
gegenereerd
moeten
worden
met
de
voorwaarde:
(16)

Ret aantal functiewaarden L bepaalt de periodiciteit van het
spectrum van sin~(t) en cos~(t). In [9,p. AI.S] staat vermeld
dat L=4 een goede waarde is. Bij deze waarde zal het spectrum
zich bij f=4nf b (n e N) herhalen [4,p. 299]. Deze ongewenste
lobben in het frequentiespectrum zijn bij deze keuze van L
goed te onderdrukken m.b.v. laagdoorlaatfilter B(w).

De functiewaarden zijn door eeh aantal bits K gekwantiseerd.
De
quantisatieruis
zal
lager
zijn
naarmate
meer
kwantisatiebits worden toegepast. Literatuur [9,p. AI.3]
vermeldt dat het ruisvermogen uniform verdeeld is over een
frequentiegebied tot aan de bemonsteringsfrequentie L.f
en
b
heeft een "lower limit" waarde van:
2~1

P(kwantisatieruis) = (I ,SL*2

)STFM(f c )

(17)

Bij deze kwadratuurmodulator is het faseverloop in het
geheugen opgeslagen, vandaar dat de modulatie-index H op de
juiste waarde blijft. Ook de draaggolffrequentie kan erg
stabiel zijn, omdat er gebruik gemaakt kan worden van een
kristaloscillator.
Deze twee voordelen waren bepalend voor de keuze van dit type
modulator.
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De keuze van de afknottingslengte

In figuur 4 is de impulsresponsie g(t) van het te realiseren
filter G( (v) gegeven. Te zien is dat g(t) bij benadering nul
is voor t<-1,5T en t>1,5T. Als g(t) nul gesteld wordt buiten
het interval [~1,5T, 1,5T), dan betekent dit dat de invloed
van een
aangeboden
databit
zich
uitstrekt
over
3
symbooltijden. Ret schuifregister moet 3 bits lang zijn: q=3.
In [9] wordt gesproken over een
afknottingslengte
3T
("truncation length"). De gevolgen hiervan voor het spectrum
van het TFM-signaal zijn uit figuur 21 af te lezen.
PSI)

Fig. 21: Gevolgen van het afknotten van g(t) voor de .
vermogensspectrum.
Doorgetrokken lijn is
PSDF voor ideale TFM.
Het spectrum voor MSK
is ook gegeven.
("puntjeslijn")
Uit [9, p. AI. 2] •

i
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-80

012
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If-fcl·T

Buiten de frequentieband \f-fcl=1/2fb zal het spectrum niet
meer die steile afval vertonen. Voor het geval q=3 is het
vermogen bij If-f c I=f b echter al 50 dB afgenomen. Er is
gekozen voor deze afknottingslengte [9] zodat
S(f)/S(f C ) <

-so

dB

(18)

T.g.v. de laagdoorlaatfiltering na de D/A converters blijkt
dit nog lager te zijn.
Een voordeel van deze lage waarde van q is het feit dat de
geheugengrootte beperkt blijft.
Nu is ook het aantal bits K dat een monster
vormt,
vastgelegd. Uit formule 17 blijkt dat het ruisvermogen bij
1=4 en K=8 ongeveer -56 dB lager ligt dan het vermogen van
het TFM-signaal bij f=f c • Dit is voldoende onder het niveau
van -SO dB t.g.v. de afknotting van g(t). De grootte van de
twee geheugens ligt nu vast. Ret totaal aantal bits dat
opgeslagen dient te worden, bedraagt:
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aantal bits=aantal tabellen*aantal plaatsen*
aantal bits per plaats=

=
7.3.

2KL2 q + 2

=

2 11 =2048

Berekening van de geheugeninhouden

De geheugeninhouden z~Jn
m.b.v.
een
computerprogramma
berekend. In appendix C is een listing van het Algolprogramma en van de berekende waarden gegeven.
Er is uitgegaan van de functie G(UJ), beschreven in appendix
B. Eerst wordt door het programma de inverse Fouriertransformatie op G(w) uitgevoerd, resulterend in g(t):
~

1

g(t)= 2rr.K

O

WT/2
2
w
:~rr/2·Sin(WT/2).COs (wT/2).rr(ZW/T)exp(jwt)dW

Door gebruik te maken van de substitutie x= T/2 en y=t/T
(19) geschreven worden als
x

(19)

kan

2

sin x·cos x.cos(2xy)dx

( 20)

De impulsresponsie get) is getabelleerd in tabel A van
appendix C. Hierbij is Ko T=1 verondersteld.
Deze responsie is van toepassing als er gebruik wordt gemaakt
van de F~ modulator (type 1). Omdat gebruik wordt gemaakt
van een kwadratuurmodulator zal de faseresponsie op een
datasymbool berekend moe ten worden:
t

fg(T)dT

(21 )

In tabel B van app. B staan de waarden van deze integratie
voor belangrijke punten van de tijd-as vermeld. De integratie
is uitgevoerd vanaf t=-6T. Bij t=6T blijkt de waarde van (21)
gelijk te uJn aan 1,5719. Dit is bijna gelijk aan IT 12 z
1,5708 hetgeen verkregen moet worden als geintegreerd wordt
van t=-OD tot t=+oo. De fout die hier gemaakt wordt is gelijk
aan
(1,5719-1,5708) 11 ,5708 ~ 0,07%
Hiermee is de nauwkeurigheid van de berekeningen geverifieerd. Doordat de integralen met een rekennauwkeurigheid van
10- 4 bepaald zijn en door de kleine fout van 0.07% t.g.v. het
integreren vanaf -6T i.p.v. min oneindig kan gesteld worden
dat de totale rekenfout in de waarden sin~(t) en cos~(t) ver
onder de fout t.g.v. het kwantiseren met 8 bits ligt.
In tabel C staan de voor de verdere berekening van belang
zijnde waarden uit tabel B. Omdat de "truncation length" 3T
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is en er 4 monsters per bittijd T g.enomen worden t zijn er
3*4=12 waarden op de momenten -ltST, -1,25T t -T t • • • • T t en
1,25T van belang voor de berekening van 4>(t).
In tabel D staan de waarden van 4>(t) op de bemonstertijden
voor iedere combinatie van de adresbits. De twee meest
significante bits zijn afkomstig van de kwadrantenteIIer. De
drie middelste adresbits zijn van het schuifregister, terwijI
de Iaatste 2 bits afkomstig zijn van de interpolatieteller.
Geverifierd kan worden dat er zich nergens grote fasesprongen
voordoen, wat een eigenschap van Tamed FM is.
Uit deze waarden voor ~(t) volgen tabel E en F, waarin resp.
de gekwantiseerde waarden van sin~(t) en cos4>(t) staan. Deze
waarden staan al binair gecodeerd, wat bij de programmering
van de geheugens noodzakelijk is.

37

AFSTUDEERVERSLAG TH EINDHOVEN

8.

bIz.

REALISATIE VAN DE TFM-MODEM

In deze paragraaf worden de blokschema's van de modulator en
de demodulator besproken. Gedetailleerde beschrijvingen van
de modem zijn te vinden in appendices D en E.
8.1.

Realisatie van de modulator

In
figuur
20
is
al
het
principeschema
van
de
kwadratuurmodulator gegeven. Dit is verder uitgewerkt tot het
blokschema in figuur 22. In de TFM-modulator zijn de volgende
drie hoofdfuncties te onderscheiden:
1: KLOKGENERATIE
Met een kristalgestuurde VCO wordt een stabiel 8
MHz
kloksignaal gegenereerd. Van dit kloksignaal worden de 4 t1Hz,
2 MHz kloksignalen en de 70 MHz draaggolf afgeleid. De
laatste is m.b.v. een Phase Locked Loop systeem aan het
stabiel 8 MHz signaal gekoppeld. De drie kloksignalen zijn
nodig voor hoofdfunctie 2.
Dit deel van de modulator is in TTL-Iogica gerealiseerd. In
appendix F is een foto van de modem weergegeven. Print 2
bevat het klokgeneratiedeel.
2: GENERATIE VAN SIN,(t) EN COS~(t)
Dit is in paragraaf 7.1.2. beschreven. De twee PROM-geheugens
ontvangen 7 adresbits, drie bits van het schuifregister, twee
van de interpolatieteller en
twee
adresbits
van
de
kwadrantenteller. De geheugens genereren een 8 bits "brede"
datastroom. De "access time" van de PROM's is sneller dan de
vereiste 1/8*10- 6 =125 nseconde.
Dit deel van de modulator is ook in TTL-Iogica gerealiseerd
en bevindt zich op print 1 van appendix F.
3: TRANSFORMATIE NAAR 70 MHz, OPTELLING EN VERSTERKING
Dit wordt gedaan in het analoge deel van de modulator. Het
principe is reeds beschreven (7.1.2.).
De laagdoorlaatfiltering
na
de
2
D/A-converters
is
gerealiseerd
met
een
derde-orde
Cauer
filter
met
kantelfrequentie van 1,5 HHz [9,p. Al.4].
Gebruik is gemaakt van twee dubbelgebalanceerde modulatoren
waarin zich een zg. diode-ring bevindt (ringmodulator).
Optelling van de 2 orthogonale signalen levert het gewenste
TFM-signaal. Na versterking en laagdoorlaatfiltering (vijfde
orde Cauer filter met kantelfrequentie 88 MHz, om
de
componenten op 2fe weg te filteren) voldoet het TFM-signaal
aan de gestelde eisen voor het uitgangssignaal van de
modulator [14,p. 67]. Deze eisen zijn:
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1: De effectieve waa;rde van het ui tgangssignaal is 0,5 volt.
2: De uitgangsimpedantie is 75 ohm.
De modulator heeft een +5 volt voedingsspanning nodig voor
het digitale deel en +15 volt en -15 volt voor het analoge
deel van de modulator.
8.2.

Realisatie van de demodulator

Ret principeschema van de kwadratuurdemodulator is reeds in
paragraaf 4 beschreven. In figuur 23 is een gedetailleerd
blokschema gegeven. Bij de realisatie van de demodulator is
er gebruik gemaakt van een reeds bestaand systeem voor draaggolfterugwinning [12] dat beschreven is in paragraaf 5.
Aan de ingang van de demodulator moet gefilterd worden om
ruisinvloeden op de schakeling voor de draaggolfterugwinning
en de demodulatieschakeling te'beperken. Dit bandfilter is
nog niet gerealiseerd. Bij de foutenkansmeting is gebruik
gemaakt van een meetfilter, zie paragraaf 9.3.
Voor de draaggolfterugwinning staat een verzwakker die zorgt
voor de aanpassing van het ingangssignaal (0,5 volt effectief
over 75 ohm) aan de 50 ohm ingang van de draaggolfterugwinning (nominale waarde is 360 mV tt ).
De heterodyne PLL in de draaggolfterugwinning geeft een naar
beneden gemengd signaal af op 4,12 MHz. Verder produceert de
PLL een blokgolf met frequentie 4f lF ' hetgeen na deling door
4 omgezet wordt in coswlFt en sinwlFt.
Het deel van de ruis dat in de ruisbandbreedte Bn van het BPF
rond 70 MHz ligt, staat aan de ingang van de viermaal
vermenigvuldiger
van
de
heterodyne
PLL.
Door
deze
frequentievermenigvuldiging neemt de signaal-ruisverhouding
met ongeveer een factor 16 af (12 dB) [13]. Het is dus
belangrijk dat de ruisbandbreedte van het bandfilter klein
is. Indien uit metingen aan de modem blijkt dat de toegepaste
bandfiltering
(in
de
beschreven metingen is dit een
meetfilter) niet voldoende is, zal er nog een
scherp
bandfilter op 4,12 MHz aan de ingang van de viermaal vermenigvuldiger geplaatst moeten worden.
~~t de twee signalen van de PLL wordt
het Tamed FM-signaal
(op 4,12 MHz) m.b.v. twee ringmodulatoren gedemoduleerd.
Na het demoduleren voIgt laagdoorlaatfiltering. De twee LPF's
(vijfde-orde Cauer filters met kantelfrequentie van 2 MHz)
dempen de frequentiecomponenten op 8,24 MHz en een deel van
de ruis. De uitgangssignalen zijn cos¢(t) en sin¢(t). Daarna
volgen de Nyquistfilters. Deze zijn benaderd met een derdeorde Cauer filter C03-20-8 [15] met een kantelfrequentie van
0,44 MHz. In figuur 24 is de karakteristiek van dit filter
gegeven, samen met de gewenste filterkarakteristieken van
paragraaf 4.
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Fig. 24: De amplitudekarakteristiek van het gerealiseerde
detectiefilter (c) als benadering van de gewenste
Nyquistfilters uit paragraaf 4.
Een benadering is gemaakt voor kromme b. De gerealiseerde
filters
zijn
niet
gecorrigeerd voor de niet-lineaire
fasekarakteristiek.
De beslissingsdetectoren uit figuur 7 bestaan uit
een
comparator, die het analoge signaal van het filter versterkt,
begrenst en op logisch niveau brengt. Daarachter staat een
klokgestuurde pulshersteller. Deze schakeling bemonstert het
uitgangssignaal van de comparator op de momenten 2mT voor de
ene tak en op 2(mH)T voor de andere take
Ook is aangegeven dat uit het uitgangssignaal van een
comparator het kloksignaal wordt teruggewonnen. Dit gebeurt
met een digitale PLL, beschreven in appendix
E.
Het
teruggewonnen kloksignaal heeft niet de frequentie van 2
MHz/s zoals bij de modulator, maar 1 MHz/s. Er moet immers om
de 2T seconde een monster genomen worden.
De twee
datastromen
worden
samengevoegd
m.b.v.
een
multiplexer die gestuurd wordt door het 1 MHz kloksignaal.
De gehele demodulator is op de printen 3, 4, 5', en 6 van
appendix F gebouwd zoals in het blokschema staat aangegeven.
De voedingssspanningen van de demodulator zijn +5 volt, +10
volt en -10 volt.
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9.
9.1.

METINGEN AAN DE TFM-MODEM
Metingen aan de modulator

HET OOGPATROON
Van essentieel belang is het oogpatroon dat ontstaat als de
basisspanning van T2 (fig. D3) op de oscilloscoop gezet
wordt. Dit is het sin ~(t) signaal. Als triggersignaal
fungeert de 2 MHz dataklok.
Bij het aanbieden van random data zal het ideale oogpatroon
de vorm hebben, zoals gegeven in fig. 25A (uit [9,p. Al.4J).
De oogpatronen van sin~(t) en cos~(t) zijn identiek.

25A
25B
Fig. 25A: Het oogpatroon van sin~(t) dat ontstaat bij het
aanbieden van random data aan een ideale TFM-modulator.
Fig. 25B: Het gemeten oogpatroon van het sin~(t) signaal op
de basis van T2.
De datareeks is ll pseudo-random" met een herhalingstijd
van 0 ,5*1023 ~s
Het blijkt dat het oscilloscoopbeeld niet de haarscherpe
nuldoorgangen bezit. Ook is het oog niet voor 100% open.
Oorzaken liggen bij de "truncation length 3T", de capacitaire
belasting van de uitgang van ICI en de varia tie in de
groepslooptijd van het derde-orde Cauer filter.
METING VAN HET VERMOGENSSPECTRUM
M.b.v. de

spectrl~

analyser werd

het

vermogensspectrum

van
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he t TFM-signaal bekeke,n. Di t werd gedaan voor vier gevallen A
tim D. Om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen de
vier gevallen is de differentHile codering bij deze meting
buiten beschouwing gelaten.
A: Ret datasignaal naar de modulator is 010101 ••••
Uit figuur 2 is af te leiden dat de fase ~(t) in dit geval
constant is. Het TFM-signaal is dan dus de 70 ~rnz draaggolf.
Dit resultaat werd dan oak bij de gebouwde modulator gemeten.
Niet gewenste frequentiecomponenten liggen 50 dB of meer
onder het vermogensniveau van de 70 MHz component.
B: Het datasignaal is 111111 •••••
De fase ~(t) zal per bittijd n/2 rad stijgen. In 4T seconde
is <p (t) dus 2 T1' rad gestegen. Het uitgangsignaal van de
modulator is dus Asin(u)nt+4>(t)) = Asin(21'1'(fc +1/4T)t). Dit is
in ons geval een sinus met frequentie 70,5 MHz. Op deze wijze
is de werking van de modulator eenvoudig te verifieren.
C: Het datasignaal is 0000000 ••••••
Nu zal ~(t) per bittijd ~/2 rad dalen. Het uitgangssignaal is
nu een sinus met frequentie 69,5 MHz.
Doordat de gerealiseerde modulator niet ideaal is, zullen
ongewenste frequentiecomponenten in de PSDF van het TFMsignaal aanwezig zijn, met name de componenten op 70 MHz en
70,5 MHz. Ret blijkt mogelijk te zijn am de component op 70,5
MHz 60 dB onder het niveau van de component op 69,5 MHz af te
regelen. Dit gebeurt met C21 en met R4. Met capaciteit C21 is
het 90 0 faseverschil nauwkeurig in
te
stellen.
Door
verandering van de waarde van R4 kan de amplitude van het
uitgangssignaal van ICI veranderd worden. De amplitude van
het RF-signaal van de bovenste ringmodulator (zie fig. D3)
kan op deze manier gelijk gemaakt worden aan die van de
onderste ringmodulator.
Ais C21 en R4 juist ingesteld zijn, kan de draaggolfcomponent
op 70 MHz zo goed mogelijk weggeregeld worden met RIB (in
beide armen van de modulator). De twee ringmodulatoren worden
op deze wijze in balans gebracht.
T.g.v. temperatuursinvloeden en variaties in de
voedingsspanningen kan het vermogen van deze ongewenste
componenten stijgen. Bij metingen bleek echter dat deze
ongewenste componenten 45 dB onder het 69,5 MHz niveau
bleven.
D: Het datasignaal is "pseudo-random"
De PSDF van het TFM-signaal werd met
bekeken en is in figuur 26 gegeven.

de

spectrum

analyser
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26A
26B
Fig. 26A: Het vermogensspectrum van het TFM-signaal bij "pseudorandom" data (herhalingstijd is 0,5*1023j1s).
Centerfrequentie: 70 MHz
Horizontaal: 1 MHz/div., verticaal 10 dB/div.
Videofilter: 100 kHz
Fig. 26B: Het vermogensspectrum van het TFM-signaal bij "pseudorandom'data. Centerfrequentie: 250 MHz
Horizontaal: 50 MHz/div., verticaal 10 dB/div.
Geheel uitgeschakeld videofilter
De meest linkse piek is de "DC-marker" van de
spectrum analyser.
Vergelijken we fig. 26A met de berekende PSDF (figuur 21)
voor het geval "truncation length =3T" dan zien we dat er in
het frequentiegebied If-fc I<fb goede overeenkomst bestaat.
Voor If-f c 1=0,6fb is de PSDF 32 dB gedaald. Ook te ziet is de
"bobbel" in het spectrum bij If-f c 1=0,5fb' die ook in figuur
21 waar te nemen is. De kleine piekjes in de PSDF worden
veroorzaakt door stralingsinvloeden van de klokgeneratie van
de modulator.
De foto in figuur 26B laat het vermogensspectrum zien tot 500
MHz.
DE AMPLITUDE VAN HET TFM-SIGNAAL
Doordat de modulator niet ideaal is en er daarom niet exact
aan (15) voldaan wordt, zal de amplitude van het Tamed FMsignaal t.g.v. het faseverloop van ~(t) iets varieren in de
tijd. Het uitgangssignaal bij "pseudo-random" data is op de
oscilloscoop bekeken. Bij nauwkeurige afregeling beschreven
bij de metingen van het vermogensspectrum (geval C) bleek de
amplitude nauwelijks te varieren. De variatie in de amplitude
bedraagt naar schatting 5% van de grootte van de amplitude
zelf •
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me'tingen aan de demodulator

In deze paragraaf zullen een aantal belangrijke metingen aan
de
demodulator
besproken
worden.
Ook
zullen enkele
instellingen van een aantal componenten in de demodulator aan
de orde komen.
HET GEDRAG VAN DE HETERODYNE PLL
De PLL, die beschreven is in paragraaf 5, is getest door de
modulator direct aan de demodulator te koppelen. De invloed
van ruis is dan nihil. De modulator was tijdens de meting
verbonden met een "pseudo-random" datagenerator.
Ret blijkt dat het systeem goed in lock komt. Als de
schakeling gedurende lange tijd heeft uitgestaan, zal de
"lock in time" echter in de orde van enkele minuten liggen.
Dit komt omdat de VCO van de PLL (IC4} nog niet op
temperatuur is. De oscillatiefrequentie zal dan zoveel van de
gewenste 65,88 MHz afliggen, dat het systeem niet in lock
komt.
Bij het vanggedrag van de PLL zijn van belang de instellingen
van de potentiometers PI en van trimcondensator C4. De
functies van deze componenten zijn beschreven in appendix E.
De belangrijke parameters w n en '5 zijn zo gekozen, dat de
oogpatronen van sin ~(t) en cos~(t) het beste zijn. Een te
grote natuurlijke frequentie zal veel fasejitter in de
draaggolf teweeg brengen t.g.v. twee oorzaken, beschreven in
5.5.2. Bij een te kleine w n (w < 10 4 rad/s) bleek het
invangproces van de PLL moeilijQ of niet plaats te vinden,
ondanks de aanwezige zoekschakeling.
HET GEDRAG VAN DE PLL VOOR DE KLOKTERUGWINNING
De klokterugwinning in figuur E8 werkt naar behoren. Voor het
vanggedrag is de ins telling van potentiometer P4 van belang.
Deze regelt de oscillatiefrequentie van de VCO in vrije loop.
P4 wordt zo ingesteld dat de VCO oscilleert opl MHz bij een
stuurspanning van 1/2{VH-VL} 1,9 volt.
De PLL kan niet werken indien er geen nuldoorgangen aanwezig
zijn in het cos~(t) signaal. Immers, de uitgang van IC3 zal
cons~ant zijn. Dit kan optreden als de fase p(t) constant is,
dus bij het aanbieden van een reeks enen aan de modulator.
Uit een meting bleek dat de PLL in lock is indien er 1
nuldoorgang aanwezig is in 32 bittijden.
De jitter in de flanken van het kloksignaal is m.b.v. een
oscilloscoop
bepaald. Bij "pseudo-random" data naar de
modulator is de maximale variatie in de flanktijdstippen
ongeveer 20 nsec. Dit is 4% van de bittijd T. De degradatie
in de "performance" t.g.v. deze jitter in het teruggewonnen
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kloks,ignaal zal klein zijn, zie [6, p. A1.7].

We zien dus dat de modem niet kan werken als de
data gedurende lange tijd constant zijn, want:
Inkomende data=OOOOO •••

Inkomende data=IIIII •••

aangevoerde

Na diff. codering zijn de data
00000 ••• of 11111 •••
Draaggolfterugwinning kan niet
plaatsvinden.
Klokterugwinning is weI mogelijk.
(om de 2T sec. zijn er nuldoorgangen in cos~(t), zie fig. 19).
Na diff. codering zijn de data
10101010 •••
Draaggolfterugwinning is mogelijk.
Klokterugwinning is niet mogelijk.

De oplossing hiervoor zal een scrambler zijn die bij het
inkomend datasignaal een "pseudo-random" reeks modulus 2
optelt.
DE OOGPATRONEN VAN

COS~(t)

EN

SIN~(t)

Zoals bij de metingen aan de modulator is vermeld, zijn de
oogpatronen van de sin~(t) en cos~(t) erg belangrijk. Deze
zijn dan ook bekeken op de oscilloscoop.
De uitgangsspanningen van de schakeling in figuur E7 zijn op
de oscilloscoop gezet. Als triggersignaal fungeerde het 1 MHz
kloksignaal van de klokexitatie in de modulator. In figuur 27
zijn foto's van het oscilloscoopbeeld gegeven.

45

AFSTUDEERVERSLAG TH EINDHOVEN

bIz.

horiz.: 1/2/lsec/div.
horiz.: 0,2,.usec/div.
vert.: 0,2 volt/dive
vert.: 0,2 volt/dive
Fig. 27: De oogpatronen van CQs4>(t) en sin~(t) van de
demodulator (uitgangssignalen van de schakeling van figuur E7).
Links: De oogpatronen die ontstaan als de modulator
een "pseudo-random" reeks ontvangt ter lengte van
31 bits met een herhalingstijd van 0,5.(25 -1) jUsec.
Rechts: De oogpatronen bij een "pseudo-random"
reeks met een herhalingstijd van 0,5.(232 _1)
~sec.

Het blijkt dat het linkse oogpatroon scherper is omdat het
oogpatroon minder interferentielijnen bevat. Ook is te zien
dat de nuldoorgangen van de twee patronen verschoven zijn
t .0. v. e lkaa r •
Om de oogpatronen scherp te verkrijgen, is de fase van de
teruggewonnen draaggolf van belang. In het blokschema van
fig. 22 is het ui tgangssignaal van de vierdeler met cos wI F t
en sinwlF t aangegeven. Indien deze twee signalen echter een
bepaalde beginfase 80
bevatten, dan zal deze beginfase
rechtstreeks in de cos~(t) en de sin~(t) signalen terug te
vinden zijn; er treedt een ernstig~ verminking op in de
oogpatronen. ze zijn minder open en de nuldoorgangen zijn
niet meer scherp.
De oogpatronen zijn op maximale scherpte te stellen door aan
de trimcondensator C16 (en eventueel ook aan C9) van de vier
maal vermenigvuldiger (figuur E7) te draaien.
Hierdoor
verandert
de fasekarakteristiek van het RLG-filter. De
beginfase van het uitgangssignaal van de vermenigvuldiger is
op deze manier te regelen. Het gevolg is dat de beginfase van
het uitgangssignaal van de PLL oak te reegelen is.
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HET OOGPATROON NA HET DE'TECnEFILTER

Het oogpatoorn van het uitgangssignaal na het detectiefilter
is in figuur 28 gegeven, samen met de oogpatronen die te
verkregen zijn met de detectiefilters van [9], zie figuur 9.

28A
28B
Fig. 28A: De oogpatronen van de uitgangssignalen van de
detectiefilters uit figuur 9.
Ontleend aan [9].
28B: Het gemeten oogpatroon van het uitgangssignaal
van het gerealieerde detectiefilter.
Het blijkt dat het gemeten oogpatroon voor ongeveer 80% open
is. Dit zal een bepaalde degradatie in de bitfoutenkromme
geven.
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Meting van de foutenkans van de modem

De kwaliteit van de gerealiseerde TFM-modem wordt voor een
groot deel bepaald door het foutenkans-gedrag. Hieronder
wordt verstaan het verloop van de foutenkans ("bit error
rate" BER) als functie van de signaal-ruisverhouding aan de
ingang van de demodulator. Er wordt uitgegaan van witte
Gaussische ruis.
Behalve de signaal-ruisverhouding hebben ook andere factoren
een invloed op de bitfoutenkans. Voorbeelden hiervan zijn
temperatuurvariaties van de omgeving en van de componenten
van de schakeling t variaties in de voedingsspanningen. Bij
het ontwerp wordt getracht de invloeden van deze factoren op
de kwaliteit van de modem zo klein mogelijk te houden.
In [3] wordt afgeleid dat ideale Tamed Frequency Modulation
een bitfoutenkromme bezit die 1 dB ongunstiger ligt dan de
bitfoutenkromme van ideale QPSK. Dit wil zeggen dat de
signaal-ruisverhouding aan de ingang van de demodulator 1 dB
hoger moet liggen t wil dezelfde foutenkans behaald worden.
De ideale QPSK-foutenkromme wordt gegeven door [10]:

= erfC(~)~

P

NO

e

2/rr

1 exp(_A 2 )dA

(22 )

VEb!NO

Eb : energie per bit
No: (enkelzijdige) spectrale vermogensdichtheid
van de witte ruis
Ret quotient E /N o is gelijk aan de signaal-ruisverhouding
S/Nb waarbij ~ het signaalvermogen is en Nb het ruisvermogen
in de bitsnelhe1d-bandbreedte fb=l/T. Er geldt immers:
.
(23 )

Uit de meting van het signaalvermogen S en de berekening van
Nb (uit een bepaald g~meten ruisvermogen) is dus eenvoudig
het quotient Eb/N o te berekenen.
Ten gevolge van de toegepaste differentiele codering wordt de
bitfoutenkans bijna twee keer zo groot [17]:
P

e,diff. cod.

=2P (l-P )~ 2p
e
e
e

(24)

In figuur 29 is de gebruikte meetopstelling voor de BERmeting gegeven.
Een datagenerator levert een "pseudo-random" datareeks van 2
tfuit/s. Het 2 tffiz kloksignaal wordt gegenereerd door de
modulator. Het uitgangssignaal
gaat
naar
een
"power
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split"ter". Deze splitter is geschakeld als optel-element
zodat de ruis, afkomstig van een ruisgenerator, bij het TFMsignaal wordt opgeteld. Deze ruis bevindt zich in een
frequentieband van 40 MHz rond de frequentie van 60 MHz en is
m.b.v. een 20 MHz ruisbron, een 60 MHz oscillator en een
mixer verkregen. Met verzwakker Al is het ruisvermogen te
regelen in stappen van 1 dB.
Het uitgangssignaal van de "power splitter" komt via een
buffer bij het banddoorlaatfilter rond de 70 MHz dat als
meetfilter fungeert. De equivalente ruisbandbreedte Bn van
dit filter is 18 MHz.
Het uitgangssignaal van het meetfilter wordt 14 dB versterkt
zodat de demodulator een TFM-signaal van ongeveer 360 mVtt
ontvangt. Bij de uitvoering van de BER-meting is
het
weerstandennetwerk R30, R31, R32 aan de ingang van de
heterodyne PLL (figuur E1) verplaatst naar de uitgang van de
modulator. Op deze wijze is de uitgangsimpedantie van de
modulator en de ingangsimpedantie van de demodulator van 75
ohm naar 50 ohm teruggebracht, welke overeenstemt met de
uitgangs/ingangsimpedanties
van
de
apparaten
van
de
meetopstelling.
De signaal-ruisverhouding aan de uitgang van de 14 dB
versterker is met de vermogensmeter als voIgt te bepalen.
Door het ruisvermogen m.b.v. verzwakker Al tot een m1n1mum
terug te brengen, kan het signaalvermogen S gemeten worden.
Vervolgens kan het ruisvermogen N bepaald worden bij een
bepaalde stand van verzwakker AI. De modulator wordt hierbij
van de "power splitter" losgekoppeld (De splitter weI met 50
ohm
afsluiten).
Het
ruisvermogen
in
de equivalente
ruisbandbreedte van het meetfilter (18 MHz) is nu bekend. Uit
dit gegeven is het ruisvermogen in de bitsnelheid-bandbreedte
te be palen door de term 10log 18/2=9,5 dB ervan af te
trekken.
De "error counter" vergelijkt de datastroom van de demodulator met die van de datagenerator en telt het aantal fouten.
Als kloksignaal voor de "error counter" is de 2 MHz klok van
de modulator genomen. Beter was het om het teruggewonnen
kloksignaal van de demodulator te gebruiken. Dit is niet
mogelijk omdat het een 1 MHz signaal is •

.

Bij toevoegen van extra ruis aan het TFM-signaal bleek de
draaggolfterugwinning erg slecht te verlopen: er trad "cycle
slipping" [13] en "lock"-verlies van de PLL op toen het
quotient ~/No kleiner dan 20 dB was. Een oorzaak ligt in het
feit dat de (m.b.v. een digitale PLL gegenereerde) draaggolf
van de modulator te veel fasejitter bevat. Daarom werd de
draaggolf van een oscillator betrokken wat een beter "lock"gedrag tot gevolg had (zie figuur 29).
Na deze aanpassing werd
de
BER-meting
verricht.
De
meetresulaten staan vermeld in tabel 3. Deze tabel geeft de
bitfoutenkans als functie van het quotient Eb/No=S/N (in de
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ruisbandbreedte van het meetfilter) + 9 tS dB voor drie
herhalingstijden van de bitreeks van de datagenerator. L=3
betekent
dat
de herhalingstijd van de "pseudo-random"
data reeks gelijk is aan OtS*(23-1)=3tS flseconde. Voor L=S en
L=10 zijn de herhalingstijden respectievelijk OtS*(25-1)=lStS
;Usec. en Sl1 t S ).lsec.
Tabel 3: Meetresultaten van de BER-meting voor
L=3 t L=S en L=10.

1=3
ED/No
(1.n dB)

BER

1=S
Eb/N o
( dB)

BER

1=10
Eb/No
( dB)

BER

16 t 7

1.10- 7

18 t O

1.lO-e

18 t 2

2.llr 8

lS t 6

-6
1.10

17 to

2.10- 7

17 t 2

3.10-7

14 t6

-6
6 t S.1O

lS t 9

12.10-7.

16 t 1

2 t 8.10-6

13 t 6

3 t O.1O-5

14 t 9

1 t O.10-5

lS t 1

4 to .10-5

l3 tO

St O• lO-3

14 to

1 to .10-4

14 tS

uit lock

12 t7

uit lock

13 to

uit lock

In figuur 30 zijn de meetresultaten in een grafiek uitgezet.
Ook zijn hierin de BER-krommes voor ideale QPSK t ideale Tamed
FM en differentieel gecodeerde TFM (DE-TFM) getekend.
De degradaties van het foutenkans-gedrag van de drie gevallen
1=3 t 1=S en 1=10 varieert van 3 t S dB tot St2 dB. Hierbij is
aIleen het gebied waarvoor geldt Eb/No >lS dB beschouwd. In
het gebied E b /N o <14 dB is de heterodyne PLL niet meer in
"lock". Er staat teveel ruis op een
ingang
van
de
fasedetector van de PLL. Het feit dat de frequentievermenigvuldiger van de PLL de signaal-ruisverhouding ongeveer 12 dB
verslechtert t
is
in paragraaf 8 reeds aangehaald. In
paragraaf 10 zal een remedie hiertegen gegeven worden.
Het blijkt dat voor BER-waarden <10- 7 de bitfoutenkromme zich
iets van de' ideale DE-TFM lijn verwijderd. In [10 t p. 297]
wordt dit verklaard doordat de draaggolf (aan de modulatorkant afkomstig van een externe oscillator) te veel fasejitter
(voor de heterodyne PLL met waarde u)n =62 t 8*10 3 rad/s)
bezit.
Ret doorlussen van de draaggolf op 70 MHz naar de demodulator
is niet mogelijk omdat de teruggewonnen draaggolf op 6S t 88
MHz ligt.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit afstudeerproject is een experimentele 2 Mbit/s modem
volgens het Tamed Frequency Modulation principe ontwikkeld.
De modem is in zijn geheel gerealiseerd zodat een bitfoutenmeting mogelijk was. Uit deze BER-meting blijkt het volgende.
Voor het gebied Eb/N o >15 dB varieren de degradaties t.o.v.
de BER-kromme van ideale, differentieel gecodeerde TFM voor
de drie gevallen van 3,5 tot 5,2 dB. Dit is voor de
toepassing van de TFM-modem onaanvaardbaar veel. Daarom
worden in deze paragraaf adviezen
voor
aanvullingen/
verbeteringen van de modem gegeven.
Ret blijkt dat de draaggolfterugwinning het laat afweten voor
het gebied Eb/N o <15 dB. Verbetering van de schakeling voor
draaggolfterugwinning zal leiden tot een beter lock-gedrag en
minder degradatie van de BER-kromme. Dit laatste valt uit het
verschil tussen de krommes voor L=3, L=5 en L=10 af te
leiden. Geschat wordt dat een winst van 1,5 dB mogelijk
moe ten zijn door deze verbetering.
Verder blijkt uit
figuur
28B
dat
de
niet-optimale
Nyquistfilters van de demodulator een behoorlijke degradatie
tot gevolg hebben: het gegeven oogpatroon is voor ongeveer
80% open. Ret degradatieverlies hierdoor wordt geschat op 1,5
dB. Oorzaken liggen o.a. bij de niet-lineariteit van de fasekarakteristiek.
Waarschijnlijk kan er krapper gefilterd
worden.
Ret is belangrijk dat de voedingsspanningen van de modulator
en van de demodulator constant zijn. De instellingen met
potentiometers Rl8 in beide takken (figuur D3) voor het
"uitbalanceren" van de twee ringmodulatoren, zijn sterk
afhankelijk van variaties van d~ -15 volt voedingsspanning
Bij de demodulator bevinden zich ook een aantal belangrijke
instellingen die afhankelijk zijn van de voedingsspanningen.
Te noemen zijn de instellingen met:
-potentiometer PI van de draaggolfterugwinning.
-potentiometers PI en P2 bij de comparatoren.
Vooral deze instellingen zijn van belang omdat
hiermee de beslissingsdrempels van de comparatoren ingesteld worden (zie figuur E7)
-potentiometers P4, P5 en P6 van de klokterugwinning (fig. En.

AANBEVELINGEN VOOR VERBETERINGEN VAN DE MODEM
Uit de conclusies volgen een

aantal

aanbevelingen

die

tot
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aanzienlijke verbetering van de BER-kromme zullen leiden:
-Verbetering van de draaggolfterugwinning. Het plaaten van
een scherp BPF op 4,12 MHz voor de frequentievermenigvuldiger, zie de opmerking in paragraaf 8.
-Het realiseren van een 70 MHz kristal-oscillator
ter
vervanging van de bestaande draaggolfgenerator die erg veel
fasejitter vertoont.
-Ret realiseren van een BPF op 70 MHz dat voor de demodulator
geplaatst moet worden. De bandbreedte zal ongeveer 3 tot 4
MHz moe ten bedragen.
-Optimalisatie van de twee Nyquist "shaping" filters in
demodulator. Groepslooptijdcorrectienetwerken gebruiken.
-Stabilisatie
plaatsen).

van

de

voedingsspanningen

(op

de

de

genoemde

-De experimenteel opgezette TFM-modem op goed ontworpen
printen
zetten waarbij gelet wordt op ontkoppeling en
afscherming.
Verder is er nog een niet genoemde interessante mogelijkheid
met
de
digitaal
uitgevoerde kwadratuurmodulator: door
verandering van de geheugeninhouden van de PROM's is het
mogelijk verschillende modulatietypen te generereci. Gedacht
wordt aan andere CPM-typen die genoemd zijn in appendix A.
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APPENDIX:
A: CORRELATIVE PHASE MODULATION
In deze appendix zal uitgelegd worden wat Correlative Phase
Modulation (CPM) inhoudt. Het verschil met de zg. "full
response" modulatiegroep (zie figuur 1) zal duidelijk worden.
Bij de bekende digitale modulatiemethoden, zoals BPSK, QPSK,
FSK en ASK heeft een symbool (meestal binair) van de aan de
modulator aangeboden
datareeks
slechts
gedurende
een
symbooltijd T invloed op de fase (BPSK, QPSK), de frequentie
(FSK) of de amplitude (ASK) van de draaggolf (zie fig. 1).
Correlative Phase Modulation behoort ook tot de digitale
modulatievormen. Kenmerkend voor CPM is dat een datasymbool
gedurende meer dan T seconde invloed heeft op de fase van de
draaggolf,
dit
in tegenstelling met QPSK en FSK. De
faseverschuivingen en opeenvolgende symboolintervallen zijn
mede afhankelijk van een en hetzelfde datasymbool. Deze
faseverschuivingen zijn daarom gecorreleerd, vandaar de naam
Correlative Phase Modulation.
Door invoering van de zg. frequentiefunctie pet) kan het
verschil tussen de "full response" en de "partial response"
groep verder verduidelijkt worden.
Elk fasegemoduleerd signaal is in principe te genereren met
de modulator in figuur AI.

DATA aCt)

~

pet)

~

X(t)

V C 0

-----'
2rr.H

"shapingll £11 tar

Fig. AI: Mogelijkheid om een fasegemoduleerd signaal te
genereren m.b.v. een "Voltage Controlled Oscillator" (VCO).
H wordt modulatie-index genoemd.
Verder is de frequentiefunctie genormeerd door de

voorwaarde

[6] :

00

f p(t)dt= 1/2
00

(A1 )
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liit figuur 4 van paragraaf 2
bestaat tussen pet) en get):

blijkt

dat

er

een

relatie

27THp(t)=g(t)

(A2 )

FSK is reeds als voorbeeld
aangehaald. In figuur A2
gegeven.

van de "full response" groep
is de frequentiefunctie van FSK

p( t)

Fig. A2: De frequentiefunctie van Frequency
Shift Keying.

1/2TI------

o

T

t

Ten gevolge van een delt~puls in
de
datareeks
aCt)
(gedefinieerd in (1)) staat op de ingang van de VCO een
blokspanning met amplitude r( akH/T en lengte T. Door de
integrerende werking van de VCO betekent deze responsie van
het "shaping filter" dat de fase ~(t) in een tijdinterval T
met "M"Hak is toegenomeil. Bij Minimum Shift Keying is de
moaulatie-index H gelijk aan 1/2 zodat de faseverschuiving in
een bittijd T !'l/2 T'l' rad is.
Voor pet) geldt bij FSK:
p=O

ptO

voor
voor

t(O

o~

en

t>T

(A3)

t ~ T

Dit blijkt voor aIle modulatietypen van de "full response"
groep te gelden.
Voorbeelden van frequentiefuncties van Correlative phase
Modulation zullen nu gegeven worden. In figuur A3 zijn vijf
frequentiefuncties getekend. De gebruikte afkortingen staan
vermeld in de symbolenlijst.
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-_~4 R..c.
I

I

+2.T

+T

rtt)
Fig. A3: Frequentiefuncties voor
een aantal CPM-typen
met H= 1/2.
Ontleend aan [6].

t

4

3T

•

De modulatie-index is voor aIle genoemde typen gelijk aan
1/2. Het voordeel hiervan is dat er gebruik kan worden
gemaakt van een zg. kwadratuurdemodulator. Deze demodulator
is eenvoudiger te reaiiseren dan een correlatie-ontvanger +
Viterbi processor [6J.
liit figuur A3 blijkt dat voorwaarde (A3) niet meer geldt. Dit
is juist de karakteristieke eigenschap van CPM. Door de keuze
van pet) is er dus niet aIleen een bepaalde "shaping"
geintroduceerd maar ook een bepaalde correIa tie over een
aantal bittijden. De getallen voor de afkortingen in figuur
A3 geven dit aantal aan.
In figuur A4 zijn de vermogensspectra voor de genoemde CPMtypen gegeven.
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2.S

0

dB

f

-+F~

fba

-10

-20
-30

I

....... -( .~ REC -= tvlS K
I'

\ \ I

'T"f\ 2. R. E c
\I

-6

Fig. A4: Vermogensspectra van een aantal binaire CPMmodulatiemethoden met H=1/2.
Type lREC=Minimum Shift Keying behoort niet tot
de CPM-klasse.
Ontleend aan (6].
Tamed Frequency Modulation (TFM) bezit een betrekkelijk
smalle hoofdlob en geen zijlobben in het vermogensspectrum.
Mede door deze eigenschap staat TFM in het bijzonder in de
belangstelling.
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APPENDIX
B: AFLEIDING VAN HET PREMODULATIEFILTER
In [31 wordt de overdrachtskarakteris tiek G(u.)) van he t
premodulatiefilter afgeleid. De essentie hiervan zal in deze
appendix aangehaald worden.
In figuur 3 is een modulatieprincipe voor TFM gegeven. G(UJ)
wardt nu opgebouwd gedacht uit twee filters in cascade, zodat
H(uJ). Sew) = G(UJ). De functie S(uJ) wordt zo gekozen dat G( w)
aan coderegel (4) voldoet. Hieraan is voldaan als H(w) aan
het derde kriterium van Nyquist voldoet [7]. H(w) zorgt voor
de basisbandfiltering die in par. 2 genoemd is. In [3] is
afgeleid dat:
S(w)= (~/8Ko)e-jWT +(~/4KO) +(~/8Ko)ejWT=
= (~/2KO) ces 2 (WT!f)

(B1)

en F- 1 {H(w)}=h(t) voldoet aan

o veer

(21+1)T/2

f

h(t)dt

1~0

=

(21-1 )T/2

(B2)
1

voor 1-0

Ko is de gevoeligheid van de veo, uitgedrukt in rad/volt*sec.
Het filter Sew) is in wezen een transversaal filter met drie
takken.
Indien H(uJ) gelijk wordt gesteld aan
H(w)= WT/2sin(WT/2).H (w)
1

(B3)

waarbij H1(UJ) een "raised-cosine" functie is, blijkt H(I.lI) aan
het derde kriterium van Nyquist te voldoen. De "roll off"
factor Cl' van de "raised-cosine" functie is nog vrij te
kiezen. Uit [51 volgt dat bij a=O het spectrum met de smalste
hoofdlob verkregen wordt.
De totale G(UJ) bij deze waarde van a is nu:
2
G(w) =(~WT/4KOsin(WT/2)) .ces (WT/2)
G(w)

=0

veer

veer

Iwl~ ~/T
(B4)

Iwl > ~/T

De impulsresponsie get) van °dit filter is door inverse Fouriertransformatie uit te rekenen. De vorm is in figuur 4 al
gegeven.
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APPENDIX
C: PROGRAMMA VOOR BEREKENING GEHEUGENINHOUDEN

$ SET LIST
$ SET INSTALLATION
BEGIN FILE INPUT, OUTPUT;
INTEGER K,L,M,N,QO,Q1,Q2,Q3,Q4,QS,Q6;
INTEGER ARRAY P[O:7,1:4];
REAL G1,G2,X,Y,H,T,FASE,PI;
REAL ARRAY B[1:3,1:4],C[O:31,1:4];
REAL ARRAY A[O:120];
REAL PROCEDURE F(X,Y);
VALUE X,Y; REAL X,Yj
BEGIN
IF ABS(X)<@-4 THEN
F:=(COS(X)**2)*COS(2*X*Y)
ELSE
F :=( COS( X)** 2)*COS( 2*X*Y)*X/ SIN( X)
END F;
N :=40;

H:=O.OS;
G1 :=0 j
G2:=2*ARCTAN(1); PI:=G2*2;
M:=O;
.
%***************************************************************
WRITE( OUTPUT, <I ,"TABEL A", I ,»;
WRI TE( OUTPUT, <I ,"BEREKENING VAN DE FREQUENTIEFUNCTIE ", I ,»
WRITE(OUTPUT ,<I, "N=", F4.0 ,I I, "TIJD T" ,XlO, "RESPONSIE") ,N);

;

FOR Y:=O STEP H UNTIL 6 DO
BEGIN
A[Y*20] :=SIMPSOM(F(X,Y),X,G1,G2,N)
END;
A[ 120 ] :=SIMPSOM(F(X, Y) ,X,G1 ,G2,N);
FOR M:=O STEP 5 UNTIL 6/H-S DO
WRITE(OUTPUT,<I,F4.2,SE20.10),M*H

,A[M] ,A[M+1],A[M+2] ,A[M+3] ,

A[ M+-4]) ;

WRITE(OUTPUT,<I," 6

",E20.10),A[120]);

%***************************************************************
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WRI.TE( OUTPUT, <I , "TABEL B", I , >) ;
WRITE(OUTPUT,<I,"BEREKENING VAN DE FASEKARAKTERISTIEK BIJ EEN PULS",
" ALS EXITATIE",IIII,
"TIJD T" ,XIO, "FASE" ,XIO, ''WMRDE VAN N VOOR BEREKENING",

I,»;
FASE :=0;
K:=1;1:=lj
M:=6/H;

WRITE( OUTPUT ,<I I I I, "-6 .00" ,X8 ,E18 .ll> ,FASE);
FOR T:=-5.7S STEP H*S UNTIL 6 DO
BEGIN
FASE:=FASE+ H*(A[ABS(M)]/Z +A[ABS(~l)] +A[ABS(M-Z)] +A[ABS(M-3)]
+A[ABS(M-4)] +A[ABS(M-S)]/Z);
WRITE(OUTPUT,<FS.Z,X8,E18.11,X8,I4>,T,FASE,ABS(M))j
M:=M-S;
IF T>=-l.S AND T< 1.S THEN
BEGIN
B[K,L] :=FASE;
L:=1+1;
IF L=S THEN
BEGIN
L:=l; K:=K+l
END
END
END;
%***************************************************************
WRITE(OUTPUT [SKIP(l)]);
WRITE(OUTPUT,<I,"TABEL G",I,»;
WRITE(OUTPUT,<IIII,"MATRIX B, VOOR OPSLAG BELANGRIJKE FASES",

1111,»;
>

WRITE(OUTPUT,<"T=-l.S, -O.S, 0.S",X8,"T=-1.Z5, -0.75, 0.75",X5,
"T=-l, 0, 1",XlS,"T=-Q.75, 0.2S, 1.25"»;
FOR N:=l STEP 1 UNTIL 3 DO
WRITE(OUTPUT,<1,4EZS.ll>,B[N,*]);
%***************************************************************
WRITE(OUTPUT [SKIP(l)]);
WRITE(OUTPUT,<I,"TABEL D",I,»;
WRI TE ( OUTPUT, <I I I I , "MATRIX G, VOOR OP SLAG AL1E MOGELIJKE GESAMPELDE",
" FASEVERLOPEN",I, "4 SAMPLES PER BITTIJD T",
I,"TRUNCATION LENGTH IS 3.T",IIII,»;
WRITE(OUTPUT,<"ADRESBITS",X18,"SAMPLE 1",X17,"SAMPLE 2",X17,
"SAMPLE 3" ,X17, "SAMPLE 4", I,»;
FOR N:=O STEP 1 UNTIL 127 DO
BEGIN
M:=N;
Q6:=M DIV 64;M:=M MOD 64;
Q5:=M DIV 32;M:=M HOD 32;
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Q4:=M DIV 16jM:=M MOD 16j
Q3:=M DIV 8jM:=M MOD 8j
Q2:=M DIV 4jM:=M MOD 4jL:=M+1j
Q1:=M DIV 2jM:=M MOD 2j
QO :=Mj
K:=Q6*16+QS*8+Q4*4+Q3*2+Q2j
C[K,L] :=
B[1,L]*(Q2-1/2)*2 +B[2,L]*(Q3-1/2)*2 +B[3,L]*(Q4-1/2)*2 +
ABS(Q6-1)*QS*PI/2 +ABS(QS-1)*Q6*3*PI/2 +Q6*QS*PI
+Q4*(-PI/2) +ABS(Q4-1)*PI/2j
IF L=4 THEN WRITE(OUTPUT,<1,7I2,X1,4E25.11>,
Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,0,0,C[N DIV 4,*])
END;
%***************************************************************
WRITE(OUTPUT [SKIP(l)]);
WRITE(OUTPUT,<I,lITABEL E",I,»;
WRITE(OUTPUT,<"DE BINAIR GECODEERDE INHOUD VOOR DE SINUS-PROMlI ,l,
"0000.0000 IS HET LAAGSTE NIVEAU: SIN(FI)=-l",I,
"1111.1111 IS HET HOOGSTE NIVEAU: SIN( FI) =1" , I I I I,
"ADRESBITS" ,XlS, lISINUSWAARDEN"» j
FOR N:=O STEP 1 UNTIL 127 DO
BEGIN
M:=N;
Q6:=M DIV 64; M:=M MOD 64j
Q5:=M DIV 32j M:=M MOD 32j
Q4:=M DIV 16j M:=M MOD 16j
Q3:=M DIV 8jM:=M MOD 8j
Q2:=M DIV 4; M:=M MOD 4j L:=M+1j
K:=(SIN(C[N DIV 4,(N MOD 4)+1])+1)*255/2j
P[7,L] :=K DIV 128;K:=K MOD 128;
P[6,L] :=K DIV 64; K:=K MOD 64j
P[5,L] :=K DIV 32j K:=K MOD 32j
P[4,L] :=K DIV 16; K:=K MOD 16;
P[3,L] :=K DIV 8; K:=K MOD 8;
P[2,L] :=K DIV 4; K:=K MOD 4;
P[l,L] :=K DIV 2j K:=K MOD 2j
P[O ,L] :=Kj
IF L=4 THEN WRITE(OUTPUT,<I ,7I2,X5 ,4(XlO,4Il,1I.1I,4I1»,
Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,0,0,FOR L:=l STEP 1 UNTIL 4 DO
FOR K:=7 STEP -1 UNTIL
DO P[K,L])
END;

°

%***************************************************************

.

'."

WRITE(OUTPUT [SKIP(l)]);
WRI TE( OUTPUT, <I , "TABEL F", I , » j
WRITE(OUTPUT,<"DE BINAIR GECODEERDE INHOUD VOOR DE COSINUS-PROM",I,
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"0000.0000 IS HET LAAGSTE NIVEAU: COS(FI)=-I",I,
"1111.1111 IS HET HOOGSTE NIVEAU: COS(FI)=I",IIII,
"ADRESBITS" ,XIS, "COSINUSWAARDEN"»;
FOR N:=O STEP 1 UNTIL 127 DO
BEGIN
M:=N;
Q6:=M DIV 64; M:=M MOD 64;
Q5:=M DIV 32; M:=M MOD 32;
Q4:=M DIV 16; M:=M MOD 16;
Q3:=M DIV 8;M:=M MOD 8;
Q2:=M DIV 4; M:=M MOD 4; L:=M+l;
K:=(COS(C[N DIV 4,(N MOD 4)+1])+1)*25512;
P[7,L] :=K DIV 128;K:=K MOD 128;
P[6,L] :=K DIV 64; K:=K MOD 64;
P[S,L]:=K DIV 32; K:=K MOD 32;
P[4,L] :=K DIV 16; K:=K MOD 16;
P[3,L] :=K DIV 8; K:=K MOD 8;
P[2,L] :=K DIV 4; K:=K MOD 4;
P[I,L]:=K DIV 2; K:=K MOD 2;
P[O,L] :=K;
IF 1=4 THEN WRITE( OUTPUT, <1,712 ,X5 , 4(XI0 ,411, "." ,411»,
Q6,Q5,Q4,Q3,Q2,0,0,FOR L:=1 STEP 1 UNTIL 4 DO
FOR K:=7 STEP -1 UNTIL
DO P[K,L])
END
END.

°
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APPENDIX
D: GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE MODULATOR
In deze appendix wordt een gedetailleerde
beschrijving
gegeven van het digitale deel en het analoge deel van de
kwadratuurmodulator. Er wordt uitgegaan van het blokschema
van de TFM-modulator in figuur 22.
Het digitale deel van de modulator
Bij deze beschrijving behoren de componentenschema's in
figuur Dl en D2.
Een kristalgestuurde VCO wekt een 8 MHz kloksignaal Ope Door
deling ontstaan signalen van 4 en 2 MHz. Deze drie klokken
zijn nodig voor de generatie van sin~(t) en cos~(t).
Via een Phase Locked Loop (PLL) wordt een stabiel 70 MHzsignaal gegenereerd, nodig voor het analoge deel van de
modulator. Deze digitale PLL heeft een "lead-lag" filter [13]
als loopfilter, gevormd door R2, R3 en C2.
De data afkomstig van
een
databron
komen
via
een
differentiele coder de modulator binnen. De codering is
volgens (6) en wordt gerealiseerd door een exclusive-or en
een flipflop. (ICI en IC4). Vervolgens komt het resultaat van
de codering in het schuifregister. Drie uitgangen van IC2
vormen de adresbits a2, a3 en a4.
De kwadrantenteller wordt gevormd door 2 JK-flipfloppen, twee
exclusive-or poorten en een inverterende poort (IC7, 4 en 6).
Deze genereren de twee meest significante bits van het adresj
a5 en a6. De wijze waarop de uitgangen van de 2 flipfloppen
reageren,
staat in het Karnaugh diagram van tabel Dl
weergegeven.
Er zijn viet
toestanden
van
het
bitpaar
a6a5
te
onderscheiden, corresponderend met de vier kwadranten van het
complexe fasevlak van exp(j~(t». Zie tabel Dl.
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a6a5
wordt:1 a6=0 a5=0 la6=0 a5=1 la6=1 a5=1 la6=1 a5=0

----1--------1---------1-------1------a3=0

1

10

I

00

I

01

I

11

a3= 1

I
I
I

01

I
I
I

11

I
I
I

10

I
I
I

00

tabel DIA
Tabel Dl: A: Het Karnaugh diagram van
de kwadrantenteller.
B: De waarden die het bitpaar
a6a5 aanneemt voor de 4 kwadranten v/h complexe
fasevlak.

I 00
I
-------I
11 I 10
01

tabel DIB
Bij de berekening van de geheugeninhouden van de PROM's is er
vanuit gegaan dat het adresbit a3 de toestanden van het
bitpaar a6a5 bepaald. Afhankelijk van het adresbit a3 zal de
kwadrantenteller na iedere opgaande flank van het 2 MHzkloksignaal naar een andere toestand gaan.
Er zijn dus vier toestanden van het bitpaar te onderscheiden t
corresponderend met de vier kwadranten van het complexe
fasevlak van exp(j~(t)). Zie tabel DIB.
De interpolatieteller wordt gevormd door twee D-flipfloppen t
een inverterende poort en twee and-poorten (Ie5 t 6 en 3). Na
iedere opgaande flank van de 8 MHz klok komt de teller in een
volgende stand. De volgorde van de standen is:
alaO: 00-. 01-' 10-. 11-. 00
Dit is m.b.v. het componentenschema van figuur 14 eenvoudig
te verifieren. De twee D-flipfloppen worden via de clearingangen op nul gezet op het moment dat de 2 MHz klok hoog
wordt. 'Hierdoor zal de interpolatieteller in de stand 00
staan t als a2 tim a6 een nieuwe waarde hebben aangenomen.
Er is gebruik gemaakt van vier TTL-PROM'st die elk vier bits
genereren. In twee geheugenchips staan dus de waarden van
cos~(t)t in de andere twee die
van sin~(t). De TTL-PRaM's
(typenummer 6301) zijn voldoende snel; de "access time"
hiervan is kleiner dan de vereiste 1/8.10- 6 =125 nseconde.
Tenslotte worden de bits van de vier PROM's in vier registers
geklokt. Deze geven de datastroom door aan de digitaalanaloog converters.
Het analoge deel van de modulator
In figuur 23 is reeds het blokschema van de modulator
gegeven. Het analoge deel bestaat o.a. uit 2 D/A converters.
De uitgangssignalen hiervan worden gefilterd om de ongewenste
periodiciteit
in
het
frequentiespectrum
t.g.v.
het
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bemonsteren e\ruit te halen. Daarna worden de sin~(t) en
cos~(t)
signalen gemoduleerd met resp. cosw(t en sinwct. Van
het 70 MHz digitaal signaal van de VCO moeten dus twee, 90 0
in fase verschoven signalen afgeleid worden. De twee gemoduleerde signalen worden bij elkaar opgeteld en er voigt een
versterking en filtering.
Het componentenschema van het analoge deel is in figuur D3 en
D4 gegeven.
Het uitgangssignaal van de 8 bits D/A converter (IC 1) komt
via een emittervolger op het laagdoorlaatfilter, gevormd door
C7 tim Cll en 11, 12. Het is een derde-orde Cauer filter met
een
kantelfrequentie
van 1,5 MHz. De waarden van de
componenten en eigenschappen van het filter zijn bepaald uit
[ 15] •
Omdat de DC-component van het uitgangssignaal van het filter
niet nul is en omdat het gehele frequentiegebied van 0 Hz tot
ongeveer 2 MHz doorgelaten moet worden, is er gebruik gemaakt
van
een
verschilversterker. Deze versterker stuurt de
ringmodulator aan en is opgebouwd met de transistoren T2, T3
en T4. De laatste transistor fungeert als stroombron. De
verschilspanning tussen de collectoren van T2 en T3 staat op
de IF-ingang van de ringmodulator. Met potentiometer R18 is
de DC-component van het IF-signaal op 0 volt af te regelen.
De verhouding R14/R16 = Rl5/R17 bepaalt de versterking. Deze
is 0,106. Door deze kleine waarde zal de drift van het
gelijkspanningsniveau op basis T2 voor slechts 10,6% in de
verschilspanning tussen de collectoren terug te vinden zijn.
Dit betekent dat de ringmodulator niet ver uit balans zal
gaan (t.g.v. die kleine drift in de DC-component). De
draaggolfcomponent in het gemoduleerde RF-signaal zal dus in
verhouding klein zijn.
De 70 MHz draaggolf wordt afgeleid van het uitgangssignaal
van de 748124 (IC3). Er is hier gebruik gemaakt van 8chottkyTT1, omdat de 7418124 niet snel genoeg is.
De resonantiekring bij de basis
van
15
filtert
de
harmonischen van 70 MHz eruit. Aan de emittervolger (met T5)
is een fasedraaiend netwerk gekoppeld. Door afregeling met de
variabele condensator C21 kan het gewenste 9O'faseverschil
tussen de 2 signalen op de bases van 16 en T7 gerealiseerd
worden. De componenten R34 en 13 veroorzaken een fasedraaiing
van ongeveer -60'(De capaciteit van de basis van T7 en van de
bedrading is niet meer te verwaarlozen). De combinatie C21,
C22 en R28 zorgt voor een fasedraaiing van ongeveer +30'.
Zodoende is het veschil ong. 90'. Afregeling tot precies 90'
wordt besproken in 9.1.
De 1.0.-ingangen van de twee ringmodulatoren worden door T6,
R30 en T7, R35 op 50 ohm afgesloten.
In figuur D4 is de schakeling gegeven die voor de optelling,
versterking en filtering van de twee gemoduleerde signalen
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zorg.t. Transistoren Tl en T2
bevinden
zich
in
een
gemeenschappelijke basisschakeling. De versterk1ng van beide
transistoren is bij benadering R8/Rl = RS/R2 ~ 14,5.
Met behulp van Ll en C7 zijn de collectorcapaciteiten van TI
en T2, de basiscapaciteit van T3 en de bedradingscapaciteit
te compenseren. Aftrimcondensator C7 wordt zo afgeregeld, dat
voor 70 MHz de grootste versterking verkregen wordt.
De schakeling rond T3 is een emittervolger. De impedantie van
de
emitter
van
T3
is
laag.
Hierdoor kan er een
gemeenschappelijke basisschakeling
achter
T3
geplaatst
worden. De spanningsversterking hiervan is ongeveer Rl4/Rl2
6,8. Met L2 en C14 wordt weer compensatie verkregen.
De emittervolger met T5 brengt de impedantie weer omlaag. T5
voert een grote ruststroom van 23 mA omdat de signaalstroom
door T5 behoorlijk groot is (topwaade is 19 mA). Hierdoor zal
de niet-lineaire vervorming door T5 beperkt bIijven.
Daarna voIgt er een laagdoorlaatfilter om de harmonischen van
70 MHz uit het TFM-signaal te halen. Het is een vijfde-orde
Cauer filter, gedimensioneerd op 75 ohm. De componenten en
eigenschappen komen weer uit [15].
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APPENDIX
E: GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE DEMODULATOR
Deze
appendix
geeft
allereerst
een
gedetailleerde
beschrijving van de schakeling voor de draaggolfterugwinning.
Daarna komen de overige delen van de demodulator aan de orde:
het
bandfilter,
de
vierdeler,
de
detectie
en
de
laagdoorlaatfiltering, de klokterugwinning en de decodering
in de demodulator. Het blokschema van de demodulator is
gegeven in paragraaf 8.
DE DRAAGGOLFTERUGWINNING
Er wordt uitgegaan van de componentenschema's van [12,pp.
B28-B29]. In figuur El en E2 zijn deze schema's gegeven. De
wijzigingen die aangebracht zijn volgen uit 5.4.
Eerst voIgt er een beknopte beschrijving van fig. El en E2,
daarna worden de wijzigingen beschreven.
In figuur El zien we de heterodyne PLL, waarvan
het
blokschema al in figuur 11 is gegeven.
Diodemixer SBL-l geeft het TF~signaal af aan de 4 maal
frequentievermenigvuldiger. Het uitgangssignaal hiervan komt
bij de comparator (ICl).
De "voltage controlled oscillator" (IC4) genereert
een
signaal op 65,88 MHz dat via een buffertrap (gevormd door Tl)
bij de mixer terecht komt. Ook de vierdeler (ICS en IC6)
ontvangt het VCo-signaal. Via een buffer (IC2) komt het
resultaat op de fasedetector te staan.
Deze detector staat verbonden met het actieve filter. Het
uitgangssignaal van de operationele versterker (IC7) gaat
naar de resonantiekring van de VeO.
Een gedetailleerdere beschrijving is te vinden in [12].
De zoekschakeling (invangschakeling) is in figuur E2 gegeven.
Indien de PLL niet in lock is en de frequentie wijkt te veel
af van de gewenste waarde dan ligt de stuurspanning niet in
een
bepaald
gebied
(tussen
5,8
en
6,3 volt). De
zoekschakeling zal dit constateren. Een
van
de
twee
operationele versterkers van IC9 zal de kathode van de LED
een lage spanning geven; de LED gaat branden, ten teken dat
de
PLL
uit
lock is. Via de NAND-poorten worden de
elektronische schakelaars (ICll) geactiveerd. ES2 en ES3
zullen gesloten worden. IC8 zal nu de stuurspanning op een
bep. waarde (6,1 volt, instelbaar met PI) drukken. De VCO
gaat nu "in de buurt van de 65,88 MHz oscilleren en de PLL
komt in lock. Daarna zullen de elektronische schakelaars we"er
geopend zijn.
Het invangproces is beeindigd.
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Wijzigingen in de heterodyne PLL.
1: De resonantiekring bij de VCO
De VCO is extern met een LC-resonantiekring verbonden. Ten
einde de gevoeligheid Ko van de VCO te verkleinen t is de LCkring van [12] vervangen door de volgende schakeling.

It,.....-------,

~:-r--r_....,,....--""T"""--....;,.;.I

L1

C3

10

47p

C4

Cl

8p

l5p

C5
ln5
Fig. E J

I

I.

De resonantiekring van de V C 0

Ook getekend is net n1euve act1eve 1us£!lter.
VD • varicap diode MV 1405
Met behulp van de trimcondensator C4 is de resonantiekring af
te regelen zodat de VCO op 6S t 88 MHz oscilleert bij een
stuurspanning van ongeveer 6 t 1 volt.
We zien dat de varicap diode VD in serie staat met de kleine
condensator C1 en parallel met C2. Hierdoor is de invloed van
de varicap op de totale capaciteit van deze kring sterk
verkleind. Dit betekent dat Ko verkleind is.
Uit metingen bleek dat de frequentie van de VCO
bij
benadering lineair afhankelijk is van de stuurspanning (in
het gebied {St8- 6 t 3 volt}). Dit is ook wenselijk.
Met de weerstanden R1 t R2 en R3 wordt het DC-niveau van het
uitgangssignaal (=1/2VH-1/2V L ) van IC? omhooggebracht naar
6 t 1 volt.
De gehele resonantiekring is afgeschermd door een metalen
doosje t om variaties in de paracitaire capaciteiten te
vermijden.
2: Wijziging in de zoekschakeling
Deze verandering is reeds bij de beschrijving van figuur E2
aan
de
orde
gekomen.
Een vergelijking met' ae oude
zoekschakeling kan gemaakt worden door [12 t Pp. 5.23-5.32] te
bestuderen.

VC0
IC4
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3: De vier maal vermenigvuldiger
In figuur E4 staat de vier maal vermenigvuldiger gegeven.
Transistor Tl ontvangt het IF-product van de diodemixer. Deze
transistor in gemeenschappelijke basisschakeling versterkt
het signaal ong. R5/Rl~14,5 maal. Condensator Cl zal tezamen
met Rl voor een laagdoorlaatfiltering zorgen; de component op
70+65,88 MHz wordt onderdrukt.
De emittervolger met T2 stuurt de dubbel-fase gelijkrichter
aan. Deze wordt gevormd door transformator TRl, dioden Dl en
D2 en smoorspoel Ll.
Tevens geeft T2 het TFM-signaal aan een ander deel van de
demodulator af (zie figuur E7).
Het gelijkgericht signaal op de basis van T3 ziet er als
voigt uit.
basisspaoning

\.
emitterspanning . . /
vap T2

Fig.

Es:

De spanningsvorm. na de dubbel rase geliJkrichting

Hierin is duidelijk de tweede harmonische component (op 8,24
MHz)
waar te nemen. Met de schakeling rond T3 voigt
versterking en filtering op die 8,24 MHz.
Deze procedure van twee maal vermenigvuldigen vindt nog een
keer plaats (de schakeling rond T4 en T5). Het resultaat gaat
naar de ingang van de comparator ICI. Met behulp van R23 is
aan het uitgangssignaal van ICI de gewenste symmetrische vorm
te geven. De exclusive-or werkt in dit geval het beste als
fasedetector.
HET BANDDOORLAATFILTER OP 70 MHZ
Aan de ingang van de demodulator moet gefilterd worden om
ruisinvloeden op de schakeling voor de draaggolfterugwinning,
de klokterugwinning en de detectieschakeling te beperken. Er
is nog geen BPF in de demodulator opgenomen. Bij de meting
van de foutenkans is er een bestaand BPF gebruikt (zie 9.3.).
DE VIERDELER
Het schema van de vierdeler plus de aansturing van de mixers
is in figuur E6 gegeven.
Het digitaal signaal op 16,48 MHz (afkomstig
van
de
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hete'rodyne PLL) wordt door IC1 gedeeld door twee. IC2 en IC3
zorgen voor een verdere frequentiedeling. Hierdoor ontstaan
er 2 digitale signalen op 4,12 MHz • Deze zijn 90 in fase
verschoven t.o.v. elkaar.
De resonantiekring gevormd door L1, C2, C3 en R1 dempt de
hogere harmonischen zoveel mogelijk, zodat hoofdzakelijk de
4,12 ~ffiz component op de basis van T1 komt te staan. (Hogere
harmonischen liggen tenminste 30 dB lager.) De emittervolger
met T1 stuurt de diodemixer op 50 ohm aan.
0

DE DETECTIE EN DE LAAGDOORLAATFILTERING
In figuur E7 is het componentenschema gegeven van dit
gedeelte van de demodulator.
De transistor T1 in
gemeenschappelijke
basisschakeling
ontvangt het TFM-signaal op 4,12 MHz van het PLL-systeem.
Transistor T2 geeft dit signaal door aan een laagdoorlaatfilter, gevormd door C6, L1 en C7. Het is een derde-orde
Cauer filter (0)3-20-18, zie [8]). De kantelfrequentie is 6,9
MHz. De variatie in de groepslooptijd is 7 nseconde voor de
frequenties tussen f lF -f b en f lF +f b (frequentieband {2, 126,12
~ffiz}.
Aangenomen
mag
worden dat er nauwelijks
intersymbool interferentie ontstaat t.g.v. deze variatie, zie
ook
[3,p.67].
Met
dit
filter
worden niet gewenste
componenten, zoals de 70+65,88 MHz component -mengproduct van
de mixer in de PLL- en storingen van de naburige digitale
chips, zoveel mogelijk onderdrukt.
Het uitgangssignaal van dit filter wordt gebruikt voor de
aansturing van de twee diodemixers in de takken van de
demodulator. Transistor T3 zorgt voor een aansturing op 50
ohm.
Het resultaat van de detectie komt uit de IF-uitgang van de
mixers
en
wordt
door
transistor T4 versterkt. Voor
wisselspanning (f>100 KHz) is de versterkingsfactor ongeveer
R20/R16~4,4. Voor gelijkspanning zal deze factor echter zijn:
(Rl9+R20)/(Rl6+{Rl7//R18}):::::4,5. Deze twee versterkingsfactoren zijn dus bijna gelijk, hetgeen ook gewenst is omdat het
om een basisband signaal gaat. De componenten C14, L2, CIS,
C16, L3, C17 en C18 vormen een vijfde-orde Cauerfilter: C0505-23 met een kantelfrequentie van 2 MHz. Dit laagdoorlaatfilter onderdrukt het grootste deel van de ruis en het
mengproduct van de mixer op 8,28 MHz.
De trap gevormd door T5 zorgt voor buffering van het signaal.
Dit signaal gaat met een coax kabel naar de print waarop de
comparatoren geplaatst zijn.
DE DETECTIEFILTERS EN DE KLOKTERUGWINNING"
In figuur E8 is de klokterugwinning gegeven. In deze figuur
zijn ook de twee detectiefilters (zie figuur 7) en de twee
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comparatoren aangegeven. De detectiefilters volgens figuur 9
zijn gerealiseerd met een derde-orde Cauer filter: C03-20-8
met kantelfrequentie van 0,44 MHz. Het filter bestaat uit de
componenten 00, C7, C8 en L1. ICI en IC2 maken van het TF~
signaal op basisband
een
digitaal
signaal.
Via
de
inverterende buffers (IC8) gaan deze twee signalen naar de
laatste print voor de decodering.
Het uitgangssignaal van IC7 gaat ook naar de pulsvormer,
gevormd door de 6 inverters (IC6) en een exclusive-or (IC7).
De inverters dienen slechts als vertragingslijn. Bij elke
overgang van 0 naar 1 (en omgekeerd) van uitgangssignaal IC1
wordt het resultaat van de exclusive-or kortstondig een. De
monostabiele multivibrator (IC3) maakt van deze pulsen een
symmetrische blok.
Het Phase Locked Loop systeem wordt gevormd door IC4 (de
VCO), IC7 (de digitale fasedetector) en RIO, R11, C3 (passief
lead-lag filter). De gevoeligheid van de VCO is met een
meting bepaald en is gelijk aan 3090.10 3 rad/volt. De
gevoeligheid van de fasedetector is al in paragraaf 5.5.1.
berekend en is gelijk aan 1,18 volt/rad.
De waarden die gekozen zijn voor RIO, Rl1 en C3:
R10=3K9

Rl1=100

Q

Q

C3=330 nF

Door deze keuze liggen de natuurlijke
dempingsfactor van de PLL vast:

frequentie

en

de

3

w n =52,2.10 rad/s

Deze waarden zijn met (12) berekend. Het systeem blijkt met
deze parameters goed in lock te komen (zie metingen).
Ret 1 MHz uitgangssignaal van de VCO krijgt de juiste
vertraging en wordt zo symmetrisch mogelijk gemaakt met de
multivibratoren in IC5. De vertraging
(instelbaar
met
potentiometer P5) is af te regelen door de 1 MHz klok en het
cos~(t) signaal op de oscilloscoop te zetten. Uit
figuur 19
blijkt hoe deze twee signalen gepositioneerd moeten zijn
t.o.v. elkaar. Met potentiometer P6 is de symmetriciteit af
te regelen.
De teruggewonnen klok wordt bij de decodering gebruikt. Dit
wordt nu beschreven.
DE DECODERING IN DE DEMODULATOR
In figuur E9 is de schakeling voor de decodering gegeven.
Voor het principe waarop dit gebaseerd is, wordt verwezen
naar par. 4. De twee datasignalen van de comparatoren (van
figuur E8) worden door de twee D-flipfloppen (IC1 en IC2) op
de juiste momenten bemonsterd. De vertraging van 2T in beide
takken wordt ook door een D-flipflop gerealiseerd.
De
uitgangen
van
de exclusive-or poorten (IC3) staan in
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datastromen
verbinding met de IIlUltiplexer die de twee
samenvoegt.
res wordt gestuurd door het ge1nverteerde
kloksignaal op pin 11 (select 0 ingang).
De multiplexer genereert de datastroom die gelijk is aan de
ontvangen data door de modulator.
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De twee uitgaande aignalen gaan naar de klokterugwinning.
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APPENDIX
F: FOTO

VAN DE

TFM-MODEM

In figuur F1 is een foto van de
Tamed FM-modem weergegeven.
De modulator bestaat uit de
bevindt:
Print 1: De sin¢(t) en
Print 2: De
modulator.

printen

cos~(t)

klokgeneratie

gerealiseerde
1 en

experimentele

2,

waarop

zich

generatie.
en

het

analoge

De demodulator bestaat uit de printen 3, 4, 5
zich bevindt:

deel

en

van

6,

de

waarop

Print 3: De draaggolfterugwinning.
Print 4: De vierdeler, de detectieschakeling en de
laatfiltering.

laagdoor-

Print 5: De Nyquistfilters, de comparatoren en de
winning.

klokterug-

Print 6: De decodering van de demodulator.

6

5

4 3

2

Fig. F1: Foto van de gerealiseerde TFM-modem.

