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Examen Inleiding Communicatiesystemen(125153)
donderdag 6 juli 2000 

13.30-17.00 uur
*******************************************

docent: W. Beuwer en W. van Etten

*******************************************Lees de vragen zorgvuldig!
Geef van zaken die je niet afleidt aan waar ze vandaan komen.

Vergeet niet, waar nuttig, figuren te gebruiken.
Vergeet bij de antwoorden de dimensies niet.

Opgave 1 Media: 
1Aa. Geef de definities van: 

• een isotrope straler als zendantenne.
• de gain van een zend antenne.
• het effektieve oppervlak van een ontvangantenne.

1Ab Een fm radio zendantenne straalt in het horizontale vlak een richtingsonafhankelijke
signaalsterkte uit. In het vertikale vlak is er een bundeling van het uitgezonden signaal
evenwijdig aan het aardoppervlak, zodat de grootste signaalsterkte heerst op de hoogte waar alle

ontvangantennes staan. Het totale uitgezonden vermogen Pz= 4π.104 Watt, de golflengte op de
uitgezonden frekwentie is 3 meter en de Gain van de zendantenne is 20 dB. Neem verder aan
dat de signaaluitbreiding niet door de aarde en/of de atmosfeer beinvloed wordt. 
1A.b1 Wat is de vermogensdichtheid van het horizontaal uitgezonden signaal op een afstand 10
en op een afstand van 100 km. 
1A.b2 Als verder gegeven is dat twee ontvangantennes optimaal gericht staan op de
zendantenne en een gain hebben van 23 dB, wat is dan het effektieve oppervlak van die
antennes. En wat is het ontvangen vermogen als die antennes op 10, respektievelijk 100 km
afstand van de zender staan. 

1B Gegeven een step index fiber. Hij wordt gebruikt voor een signaal met een goflengte van 
ongeveer 1550 nm. De diameter van de kern is 5 µm., de brekingsindex n1 van de kern is 1,5. 
De brekingsindex n2 van de mantel is 1,497 
1Ba.) Is dit een multi-mode of een single-mode fiber? 
Alleen de diameter van de kern wordt nu gewijzigd naar 50 µm.
1Bb.) Is dit een multi-mode of een single-mode fiber? Leidt zelf de formules af voor de waardes 

van de openingshoek βa en de kritische hoek αc en bereken deze ook.
1Bc) Als we voor deze fiber de openingshoek twee maal zo groot willen maken door alleen n2 

aan te passen moet deze dan groter of kleiner worden? 



H:\tel\onderwijs\InlCommsys\coll1999_2000\examen000706\exICS000706WB.fm,  13 July 2000 11:49 am

Page 2

Opgave 2 Modulatie: 
2A. Gegeven een “quadrature-carrier multiplexing” systeem als in onderstaand plaatje: 

2Aa Gevraagd word de uitdrukking voor s(t). Teken ook het blokdiagram van de ontvanger en 
toon aan dat deze de beide ingangssignalen m1 en m2 elk weer afgeeft.

2B Gegeven wordt een signaal s(t)=Accos{[ωc+kfm(t)]t} waarbij m(t) een basisband informatie 
signaal is. 

2Ba Waarom wordt dit een frequentie modulatie (fm) signaal genoemd? Wat is de maximale en 
de minimale momentele frekwentie in dit signaal? En hoe wordt de maximale afwijking t.o.v. 
de draaggolf-frekwentie genoemd?

2Bb Nu wordt Ac=4, ωc=2π.108 en kfm(t)= 8π.104cos(4π.104t) gemaakt. Welke spectrum 
componenten ontstaan er in theorie en met welke bandbreedte moeten we in de praktijk voor 
dit signaal rekening houden. Wat is de geschatte relatieve amplitude van de spectrum 
componenten die hier binnen vallen.

m1(t)

m2(t)

Product
modulator
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Acsin(2πfct)

+ s(t), gemultiplexed signaal
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Vraagstuk 3:

Een ontvangen datasignaal heeft de vorm ∑ −=
k
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pulsvorm waarop de bits worden afgebeeld. Deze pulsvorm wordt mathematisch beschreven door
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a/ Schets het signaal p(t).

b/ Bepaal de coëfficiënten van een drie-taps-equalizer bij sampling op t=ts±kTb, met 0< ts<Tb.

c/ Construeer en schets  y(t), waarbij  y(t) de geëgaliseerde versie van p(t) is.

d/ Wat zijn de waarden van y(ts +kTb)? Wat valt u op bij de antwoorden bij b/ en c/? Als u iets

speciaals opmerkt, geef daarvoor dan een verklaring.

Vraagstuk 4:

Voor een transmissie-systeem voor mobiele telefonie is een specificatie gemaakt die gebaseerd

is op een optimaal BPSK-systeem (binary phase shift keying) met amplitude A. Door een fout

in het ontwerp wordt er echter een systeem gerealiseerd dat de signaalpunten: 0 en A.exp(jπ/2)

produceert.

a/ Teken in de signaalruimte de punten van het gespecificeerde systeem.

b/ Teken in de signaalruimte de punten van het gerealiseerde systeem.

c/ Welk systeem geeft aanleiding tot de kleinste symbool-foutenkans bij additieve, Gaussische

ruis met spectrale dichtheid N0/2?  Waarom?

d/ Hoeveel dB is het gerealiseerde systeem beter of slechter dan het gespecificeerde systeem?

Het gespecificeerde systeem was ontworpen op een foutenkans van 10-6; wat is de foutenkans

van het gerealiseerde systeem?

Als benadering voor de erfc-functie kunt u gebruiken: )exp(
1

)(erfc 2x
x

x −=
π

.

e/ Wat is het gerealiseerde systeem in feite voor een systeem?

f/ Is het BPSK-systeem een vermogens-efficiënt systeem? Waarom?

g/ Is het gerealiseerde systeem vermogens-efficiënter dan het ontworpen systeem? Waarom?


