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Examen Inleiding Communicatiesystemen(125153)
vrijdag 10 maart 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: transmissielmedia
A: Metalen transmissielijn.

Over een metalen transmissielijn vindt TEM golfvoortplanting plaats. De aangesloten bron 
geeft een harmonisch signaal af en is oneindig lang geleden ingeschakeld, zie voor verdere 
gegevens ook bovenstaande figuur. UI en UL zijn de spanningen aan respectievelijk de ingang 
en de uitgang van de transmissielijn.
1A1) Berekende ingangsimpedantie ZI en UI.
1A2) Bepaal UL/UI, de spanningsoverdracht van dit transmissiesysteem en ook UL.
1A3) Bereken het door de bron afgegeven vermogen en beredeneer dat dit ook het aan de 

belasting afgegeven vermogen is.

B: Radiolink
1B1) Geef de definities van: 

• een isotrope straler als zendantenne.
• de Gain van een zendantenne.
• het effektieve oppervlak van een ontvangantenne in de hoofdrichting.

1B2) Van een radio link is gegeven dat de zend- en ontvang-antennes identiek zijn. De lengte
van de link is 10 km en de golflengte van het signaal is 3 cm.
Als bovendien gegeven wordt dat de vermogensdichtheid van het signaal bij de ontvanger

1,11π10-8 W/m2 is en de Gain van de antennes 4,44π2.103 , bereken dan het totaal
uitgezonden vermogen.

1B3) Bepaal het door de ontvangantenne ontvangen vermogen.
1B4) Beide antennes worden vervangen door exemplaren die onderling weer aan elkaar gelijk

zijn. Als de Gain ervan 3,16 maal de waarde van de oude antennes heeft, bepaal dan met
welke faktor het ontvangen vermogen toeneemt.
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Opgave 2:CW modulatie
De draaggolf die gebruikt wordt voor Continuous Wave modulation wordt hier gegeven door: 

 en het modulerende audio signaal wordt 
gegeven door .
2A) Geef de uitdrukkingen in het tijddomein voor het gemoduleerde signaal x(t) in het geval 

van respektievelijk DSBSC, AM, en FM. Neem daarbij aan dat  in alle gevallen 
vermenigvuldigd wordt met een evenredigheids konstante, resp 1, ka en kf. Verklaar kort de 
namen DSBSC, AM, en FM. 

Aanvullend wordt gegeven:
Aan het gemoduleerde signaal wordt in het transmissiekanaal additief witte ruis 
toegevoegd. De signaal-ruisverhouding aan de uitgang van de ontvanger moet groter zijn 
dan 40 dB. Ga uit van de volgende eigenschappen voor  en het kanaal:

De bandbreedte van : 

De spectrale dichtheid van de witte ruis:  Watt/Hz

Vermogensverlies in het kanaal: 50 dB.
Bereken de transmissiebandbreedte en het vereiste gemiddelde verzonden vermogen voor:
2B) DSB modulatie.
2C) AM met100 % modulatie en omhullendedetectie. 
2D) FM met een deviation ratio .
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Vraagstuk 3:

Op de ingang van de sampler van een ontvanger staat een data-

signaal ∑ −=
n

bn nTtpAtx )()( .

De pulsvorm p(t) heeft de volgende signaalwaarden:

2,0)2(;4,0)(;1)(;2,0)( bbb =+=+==− TtpTtptpTtp ssss

waarin ts  het sample-moment voorstelt en Tb de bittijd. Voor n<-1 en n>2 geldt  p(ts+nTb)=0.

a/ Geef een schets van een mogelijke realisatie van het signaal p(t) en zet daarin de gegeven

discrete signaalwaarden en bijbehorende tijdstippen.

b/ Bereken de “worst case”- intersymboolinterferentie van het gegeven data-signaal.

Op dit signaal wordt correctie toegepast d.m.v. een transversale egalisator, ook wel “tapped

delay line”-egalisator genoemd. Deze egalisator heeft drie taps en wordt zo ingesteld, dat op de

tijdstippen ts-Tb en ts+Tb het gecorrigeerde signaal door nul gaat (zero-forcing), terwijl op ts het

signaal 1 wordt.

c/ Bereken de tap-coëfficiënten van de egalisator.

d/ Bereken de signaalwaarden y(ts-nTb) en schets het gecorrigeerde signaal y(t).

N.B. Met y(t) wordt bedoeld de gecorrigeerde versie van p(t).

e/ Is deze vorm van egalisatie effectief voor dit signaal? Bereken daartoe de “worst case”-

intersymboolinterferentie na correctie en vergelijk die met vóór de correctie en geeft

commentaar.

Vraagstuk 4: z.o.z
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Vraagstuk 4:

Bij een binair PSK-signaal wordt de volgende signaal-set gebruikt:

s0(t)= Ac cos (2πf0t),     als Ak=0,

s1(t)= Ac cos (2πf0t + π/2),     als Ak=1.

De bits Ak=0 en Ak=1 zijn even waarschijnlijk.  Het signaal s(t) wordt bij ontvangst gestoord door

stationaire ruis w(t). Deze ruis w(t) is een sample-functie van een wit, Gaussisch proces met

gemiddelde waarde nul en spectrale dichtheid N0/2.

a/ Geef de signaalconstellatie behorende bij s0(t) en s1(t) weer in de signaalruimte die opgespan-

nen wordt door cos (2πf0t) en sin (2πf0t).

b/ Kan dit PSK-signaal ontvangen worden met een ontvanger die slechts uit één tak bestaat met

daarin een correlatie-ontvanger?

c/ Bereken in dat geval de bitfoutenkans van deze ontvanger, uitgedrukt in Ac , Tb (de bittijd) en

N0. Druk die foutenkans ook uit in Eb (de gemiddelde energie per bit) en N 0.

d/ Maak dezelfde berekeningen als onder c/, maar nu voor een ontvanger met twee takken.

e/ Vergelijk de resultaten uit d/ met die van c/ en verklaar een eventueel verschil, gebruik

makend van de signaalruimte. Maak tevens een vergelijking met fase-omkeermodulatie,

d.w.z. de situatie waarbij de fase van s1(t) gelijk genomen wordt aan π, terwijl die van s0(t)

gelijk aan 0 blijft.
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