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……..

1.10 Digital Signal Processing (DSP)

- sampling and quantization;

- minimum sampling rate (Nyquist frequency);

- convolution (time domain / frequency domain, 

graphical presentation);

- anti-aliasing filtering, reconstruction filtering;

- ADC / DAC.

………

3.7 Phase Locked Loop [PLL]

- Control loop with phase comparator circuit;

- Frequency synthesis with a programmable 

divider in the feedback loop.

3.8 Digital signal processing (DSP systems)

- FIR and IIR filter topologies;

- Fourier Transformation (DFT; FFT, graphical presentation);

- Direct Digital Synthesis.
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Sveifluvakar með fasa samanburði (PLL)

Læsa má VFO við kristal sveifluvaka með því að nota 

teljara til að deila VFO með A og kristal tíðni með B, og 

bera saman fasamun til að stilla VFO tíðnina. Hlutfall milli 

tíðni VFO og kristals er þá A/B.

Í stað kristals má nota annað stöðugt merki, t.d. 1Hz 

merki frá GPS móttakara.





Stafsetning

 Til að vinna stafrænt með marki þar að stafsetja merkið.

 ADC (Analog to Digital Converter) er notaður til að skrá 

merkið með reglulegu millibili. 

 Áður þarf að sía burtu allar tíðnir sem er hærri eða jafn 

háar hálfri söfnunar tíðninni (Nyquist)

 Til að fara til baka er notuð DAC (Digital to Analog 

Converter), síðan þarf líka að sía burt hærri tíðnir.

 Dæmi: Til að nota “direct sampling” á 4 m bandinu, 70 

MHz, þarf að stafsetja RF merkið oftar en 140 miljón 

sinnum á sekúndu. Hversu mikið oftar fer eftir því hversu 

skarpar síur eru notaðar á inngangs merkið.



Tvær mismuandi tíðnir með sömu aflestra



Hálf söfnunar tíðni, mismundi fasi og styrkur, sömu 

aflestrar.





 FT (Fourier transform) úr tíma í tíðni og til baka
 Merki eða tímaröð er hægt að lýsa með summu af 

röð sínus merkja þar sem tíðni er margfeldi af 

grunntíðni. (Fourier röð)

 Í radío er yfirleitt fengist við afmarkað tíðnisvið, t.d. 

3 kHz.

 FFT (fast Fourier transform) er fljótvirk aðferð til 

að fara fram og aftur milli tíma og tíðni.

 Hentar vel fyrir merki sem er af fastri lengd, t.d. 
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Infinite impulse response filter



Minimum phase filter

 Má setja saman úr IIR síum þar sem P <= 2 og Q <=2.
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 Sams gildir fyrir b stuðla.

 Eru stöðugar og öfug sía ( a og b stuðlum víxlað) er líka stöðug.

 Causal, útgangur er aldrei á undan inngangi.

 Samsvara hliðrænum (analog) síum sem gerðar eru úr spólum, 

þéttum og viðnámum

 Er auðvelt að beita jafnóðum (real time).




