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SAMENVATTING

Bet toepassingsgebied voor detectie- en identificatie systemen is tegenwoordig

zo breed, dat het de moeite loont om te trachten de betrouwbaarheid van deze

systemen te vergroten. Een mogelijkheid om dit te bereiken is om gebruik te

maken van de eigenschappen van een kwartskristal, dat is ingekoppeld in de te

detecteren label. De hoge Q-faktor van dit kwartskristal stelt ons in staat de

label, zowel in frekwentie als in tijd, te scheiden van andere storende

voorwerpen. We kunnen dit systeem uitbreiden naar een identificatie systeem

door in een label meerdere kristallen in te koppelen, die in frekwentie

verschoven zijn.

Bet elektromagnetische veld om de passieve label te exciteren, wordt

gegenereerd door de zender, die periodiek aan en uit geschakeld wordt. Ais de

zender uitgeschakeld wordt, zorgt de hoge Q-faktor van het kristal ervoor dat

de label langer zal natrillen dan andere storende voorwerpen die in het veld

aanwezig kunnen zijn. Door in de ontvanger korte tijd te wachten met

detecteren, behoeft slechts rekening te worden gehouden met de responsie van

de label. Gebleken is dat in de praktijk met name het uitschakelen van de

zender een probleem oplevert.

De betrouwbaarheid van het detectie- en identificatie systeem is uitgedrukt in

grootheden als de vals alarm kans, de mis kans, en de foutenkans. Uit de

afleiding van deze grootheden, ondersteund door een simulatie van het systeem

op de computer, kan geconcludeerd worden dat de betrouwbaarheid aanzienlijk

vergroot kan worden door time diversity transmission toe te passen.
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1 INLEIDING

Naast systemen voor detectie van gelabelde voorwerpen op afstand is er de laatste

tijd meer en meer behoefte aan systemen die de gedetecteerde voorwerpen ook

kunnen herkennen. Men spreekt dan over identificatie systemen. Deze systemen

bestaan reeds geruime tijd, maar hebben een aantal beperkingen. Bij de

detectiesystemen is vaak de kans op vals alarm niet klein genoeg. Het probleem bij

de identificatie is het onderscheidend vermogen van zo'n systeem.

Op de T.U. te Eindhoven is bij de vakgroep E.T., Theoretische Elektrotechniek, een

onderzoek gestart ter ontwikkeling van een passief detectie- en identificatie

systeem. Het gaat hierbij om een systeem dat m.b.v. een elektromagnetisch veld een

label, bevestigd aan een voorwerp, exciteert, en dat deze excitatie kan detecteren en

herkennen. Dit project is, vanwege de omvang en de verschillende disciplines die

hierbij aan de orde komen, opgesplitst in deelonderzoeken.

Dit verslag van mijn afstudeeronderzoek handelt over de eigenschappen van het

ontworpen detectie- en identificatie systeem, en het ontwerp van een zender om het

benodigde elektromagnetische veld te genereren. De ontvanger behoort tot een ander

deelproject, en is O.a. beschreven in de afstudeerverslagen van G. van Gennip en

M. Smidt. WeI is er nog een hoofdstuk gewijd aan de prestatie van het systeem in

zijn geheel, uitgedrukt in de kans dat er een fout optreedt.

Het karakteristieke van het hier beschreven detectie- en identificatie systeem, is het

inkoppelen van een kristal in een resonante label. Dit biedt ons de kans

nauwkeuriger te detecteren en identificeren.
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2 OPBOUW EN EIGENSCHAPPEN VAN DE LABEL

In eerste instantie bekijken we het detecteren van een voorwerp voorzien van een

label. De ontvanger detecteert hierbij een verandering in het, door de zender

gegenereerde, veld, indien hierin een label aanwezig is. Om inzicht in het

detectiesysteem te krijgen zullen we eerst enkele eigenschappen van het systeem, en

in het bijzonder van de label, bekijken.

Bet systeem bestaat uit een tweetal grote draadwindingen, de zend- en de

ontvangstspoel. Een derde, kleinere, winding vormt de label. Deze winding is, samen

met een capaciteit een resonante kring, die afgestemd is op de frekwentie van het

gegenereerde veld. Door in de label een kristal in te koppelen verkrijgen we een zeer

scherp resonant gedrag van de label. Dit resonante gedrag is zo smalbandig dat we,

als we meerdere kristallen van verschillende frekwenties gebruiken, we de labels van

elkaar kunnen onderscheiden (identificatie).

Ret principe van exciteren en detecteren is ook op het gebruiken van een kristal

aangepast. Een veel gebruikt principe is het "wobbelen", d.w.z. exciteren met een

sinusvormige spanningsbron die in frekwentie oploopt, en zodoende een

frekwentieband aftast. Bet kristal maakt dit echter onmogelijk, omdat de hoge

Q-factor een te grote aanslingertijd veroorzaakt. In plaats daarvan gaan we gepulsd

zenden en ontvangen. Gedurende een bepaalde periode gaan we de label

aanslingeren. De zender wordt dan uitgezet, en we kunnen het uitslingereffect van

de label meten en dus een label detecteren.
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2.1 Ret kristal

Het kristal bestaat uit een zeer dun laagje keramiek, met twee elektrische contacten.

Dit laagje keramiek heeft de eigenschap dat het een mechanische trilling om kan

zetten in een elektrische trilling, die als een spanning over de twee contacten kan

worden afgenomen. Deze trillingen zijn zeer stabiel.

Verder heeft een kristal een hoge Q-factor ( 105 ), wat er voor zorgt dat het kristal

zeer smalbandig resoneert, en dat bovendien deze resonantie veel minder snel

uitsterft als de excitatie wordt weggenomen (we zullen later zien dat dat voor ons

systeem heel belangrijk is).

Een kristal kan als voIgt, vereenvoudigd, in model worden gebracht

fig. 1 Vereenvoudigd model van een kristal

Lk = massa van het kristal

Rk = mechanische wrijfweerstand

Ck = stijfheid van het kristal

CO = paracitaire capaciteit tussen elektroden
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Volgens dit model kunnen we voor het kristal de volgende vervangingsimpedantie

berekenen:

1 s2+~s+wl

Zk = sGo S2 + ~ S + wl ( 1 + ~ )
( 1 )

( 2 )

( 3 )

Onderstaande figuur laat zien hoe de absolute waarde van Zk varieert met de

frekwentie w.

10'~~~~,-:-:"-:-:"~,,T'.~~,,""',,.~,,~~7.:,:7':'::~::~::~::r.-.,:~::~:~:"""':::-:"l':.~::7':'::7':'::~..~....~..~,.~
, ... , .. "., ... , .. , .. ~ .. , ,.. , . , ~ .... , ..... "

, ,. , ,
........ ,
, .

1()4 ::::::.::::::, :::::;::.::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::::: ~ : : : ; : : : : : ; ;:: : : : : : : : : :
., - .. , ,-. ,. "'" '" "'. , " ,'". , .
...... .. " ,.... . ", -: -:., '"
....................... ,., , . .. . ' .. , - -.. ,

...... ,-.. , ~, . . . . .. . ,' -'. . , ,- , ,. .'
...... , .. '.' . " ,., ;, , ..:... .." ~ , : , , ~.. , , .

.;l

N l()3r,,~"~...~..~.,~.,~.~~..+-.. ,~,,.,.,... .,.,... '-'--"'-':0:'::. : :::::::::>::::::.,.: ::: ::::::: ::: ::::::: :::::

~ :: .::::::.:. ::.::.:.::~: .... :.. ; , :~ ::::.::: : : :: : : :::::~ . : ~: :: ::: : :: ::; :::: : :: ::: ::: ::::::: : :
...... , ,. " ,.

. .

.... '-'" , - , , ,., , , ". ,.".'. "" : , ,

. .
., ,-.. " , .. .

2.715 2.722.705 2.712.72.6952.685 2.69
10' L..-_---i.__---L.__......I-__-'--__i.-_--"__--'-__.....

2.68

frekwentie (Hz) x107

Grafiek 1 : De serie- en parallelresonantie van een kwartskristal
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We zien dat I Zk I een vrij constant verloop heeft, maar voor W = Ws

(serieresonantie) een piek omlaag en voor w = wp (parallelresonantie) een piek

omhoog vertoont. We zullen zien dat het effect van serieresonantie van een

kwartskristal gebruikt kan worden om een label te detecteren, of om labels te

identificeren.

Bet kristal heeft een bandbreedte van

B1.lJk = ~ - 2 '11" • 270 Hz

2.2 De label

( 4 )

In deze paragraaf bekijken we hoe de label, die bevestigd wordt aan het te

detecteren voorwerp, is opgebouwd. Verder zullen we een vervangings impedantie

voor de label afleiden, zodat we de label kunnen beschouwen als een complexe

impedantie met een karakteristiek frekwentie afuankelijk gedrag.

De label is een relatief kleine winding, die samen met een capaciteit een resonante

kring vormt. Over een deel van de winding is een kwartskristal ingekoppeld. Ais de

label zich in een veld bevindt, zal deze aangeslingerd worden, d.w.z. in resonantie

gebracht worden. Ais het veld wordt weggenomen, slingert de label uit. Bet

kwartskristal zorgt ervoor dat dit uitslingeren lang genoeg duurt om de label te

detecteren, en te onderscheiden van andere mogelijke voorwerpen die zich in het

veld kunnen bevinden.

5



De winding vormt een spoel Lh, die resonant afgesloten is met een capaciteit Ch. het

kristal is over een deel van de spoel Lh ingekoppeld. De label zonder kristal noemen

we de hoofdkring.

We zullen eerst het gedrag van de hoofdkring bekijken aan de hand van het

volgende model:

Rh = koperweer stand van de

windi ng omger ekend naar

een parallel weerstand

fig. 2 : Vervangingsschema voor de hoofdkring van de label

De hoofdkring is een parallel resonantie kring waarvoor we een vervangings

impedantie Zh kunnen afleiden.

Rh Wh 8
"Qh

Zh = ( 5 )
8

2 + Wh 8 +~"Qh

~=
1 ( 6 )Lh Ch

Qh = RhJ ¥l ( 7 )
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In onderstaand plaatje zien we de absolute waarde van Zh uitgezet tegen de

frekwentie w.
l()4,...------r-----.---__--.....----~~~~~":"':":'I:"':":"":7:"':"':"':"~
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N · . . .. . . ... . , , :' , '. . , ~ , , , .. , .: ,

· . . .
· . , : , . , , ;. , , , .. : ' .. . ,.,: , .. ",': , ~ .. , .. , .. , ..: .

. .,.. .., .
., .. . . .

:.:::::::.:: ::::.. :::.;: .. !:::.:::1: ::::: :~ :::~: ::::::::::~: :::::.. :::1: ::::::!:::~: ::::::~: :
......... " , : , .~ ':' , .

. , '" '.' ,. . , ~ , , ':' , , , , ..: . , .. , ~ .. , . , .. , . , .: .. , , .

'.,." ",:""", ... ':.,."".,. -:'", ... , ....:-, " ..

101 L...-_----I.__----i..__--I-__....L...__..i....-_--'''-_---'-__......

2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9

frekwentie (Hz)

Grafiek 2 : De absolute waarde van Zh als funktie van w

xl07

De grafiek laat een "uitgesmeerde" resonantie piek zien rond Wh.

Ret maximum van deze resonantiekromme kunnen we berekenen door in

onderstaande uitdrukking voor I Zh I in te vullen w= Wh.

De hoofdkring heeft een bandbreedte van

BWh = ~ - 2 1r • 270 kHz
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Als we nu in deze hoofdkring een kristal inkoppelen, treedt er een veel scherpere

resonantie op. Bet kristal is over een deel van de spoel van de hoofdkring Lh

aangesloten. We kunnen dit beschouwen als een magnetische koppeling tussen

hoofdkring en kristal. In ons model ziet dit er als voIgt uit:

I

fig. 3 Vervangingsschema van de label

Lh is de totale labelwinding

Lh 1 is deel van Lh waarover het kristal ingekoppeld is

M is de wederzijdse inductie tussen Lh en Lh 1

De twee gekoppelde spoelen kunnen we vervangen door het VLIK-model:

.M

n: 1

fig. 4 VLIK-model voor twee gekoppelde spoelen
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De spoel (J' Lhl staat in serie met de spoel van het kristal Lk.

Dan geldt (J' Lhl « Lk , d.w.z. we mogen (J' Lhl verwaarlozen. Passen we het VLIK-model,

met deze verwaarlozing, toe op het vervangingsschema van de label (fig 3), dan ontstaat het

volgende schema

n:l

of 1 : M/Lhl

fig. 5 : Bet VLIK-model toegepast op het vervangingsschema voor de label

We kunnen nu het model voor het kristal (fig. 1) gebruiken. De transformator in

fig. 6 kunnen we elimineren door aile impedanties van het kristal te schalen met een

koppelingsfactor K,2 :

( 11 )

Dit leidt tot het volgende model voor de te detecteren label

fig. 6 : Bet model voor een label met kristal
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We kunnen nu duidelijk een parallelresonantie kring met daaraan parallel een

serieresonantie kring onderscheiden. Door de verschillende componenten op de

volgende manier te herschrijven

Cp = Gh + K,2Co

Rp = Rh

Lp = Lh

houden we tenslotte het volgende model voor de label over

Rs = Rk / K,2

Ls = Lk / K,2

fig. 7 : De label als parallelschakeling van twee resonantie kringen

We nemen aan dat beide kringen op dezelfde frekwentie zijn afgestemd, dus

Ws = wp = Wo , en dat QsRs » QpRp . We kunnen dan de volgende uitdrukking

voor de ingangsimpedantie Zl van de label afleiden.

S2 + Wo + wa R p Wo s7.j;s ~
Zl =

~ ) + w~
( 12 )

82 + Wo s ( 1 + S2 + Wo s + w~7.j; ~

met Qp= Rp~ Qs= ir;Ja ( 13 )
p

wa 1 1 ( 14 )- Lp Cp
- r;-c;
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De Q-factor van het kristal is kleiner geworden als gevolg van belasting door de

hoofdkring. We kunnen een effectieve Q-factor Qs,e definieren als

Uitdrukking ( 11 ) gaat dan over in

( 15 )

Zl =
82 + Wo 8 + W~

~
82 + Wo 8 + W~
~

( 16 )

We kunnen in deze uitdrukking duidelijk de invloed van de hoofdkring en van het

kristal terugvinden.

De eerste breuk is het resultaat van de hoofdkring, die, op de indices na, ge1ijk is

aan uitdrukking ( 4 ). De Q-factor en de resonantiefrekwentie zijn iets veranderd

( Cp = Ch + ",2CO ), maar dit heeft weinig effect omdat Ch» ",2 Co. Bet plaatje

van de absolute waarde van deze breuk is dan ook nagenoeg gelijk aan dat van de

hoofdkring.

De tweede breuk laat de invloed van het kristal zien. We noemen deze breuk Zs.

Deze uitdrukking wijkt sterk af van Zk. De parasitaire capaciteit van het kristal is

bij de hoofdkring gevoegd en verder zijn aile impedanties van het kristal met een

factor ",2 geschaald. Dat dit geen effect heeft op de resonantiefrekwentie blijkt uit

het volgende:

1
~ 1 1 ~

- ~ - -(L-k-/",-2-)(-",-2Q-k-) - Lk Gk -
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Ook de Q-factor is door dit scbalen niet aangetast:

De invloed van bet kristal kunnen we in een grafiek uitzetten tegen de frekwentie.

Deze beeft ecbter een beel ander verloop dan de karakteristiek die we voor bet

kwartskristal badden afgeleid.

101 r--...,.-.-......,..--r---....--.....,.-----,.----.----r-........,---,................._ ~ , .. ~ ~ .
· : : , :; , ~ .: :: ~ ., :. : .· , ..: : :: : " : :., ~ : , .. : .
.. .. , : ,., .,: : , ..: ,.: :; : : : .

. . ..· , .. - ~ , . ~ . , ,', . , , .: ' .. , , ~ , , :' , ~ .
, , , , , , , ,', , , , , , , , ,', """,:"""";"".,,, ':' , , , , , , , , : , , , , , , , , ; , , ., , , , , .:, , ., , , , , ,~ , , , .....

..... .. . .. : , '"
, .

•N 1()O 1--_...;- -...;. ,__.;....-_........_-...;.__.;-_-j

""""", "':"""'\/"""':':::::"",:::::::::::::::::::::::::
~ , " ", ' : " , ": :::: , , "" ",,, , , " ; " " " , ; " " " " ':' " " " ,; " , " , .

......: : .

......:- : .

, , .;. , , : .

10-1 L...-_...i.-_--i-__i....,_..L..._--'-_--J~_..J--_--.L._-''-----''

2.69 2.692 2.694 2.696 2.698 2.7 2.702 2.704 2.706 2.708 2.71

frekwentie (Hz) x10'

Grafiek 3 : De invloed van bet kristal als funktie van de frekwentie

We zien dat bet verloop van deze kromme overal, bebalve rond w = wo, een waarde

een beeft. We zien ook een scberpe dip rond w = woo Daar wordt een minimum

I Zs Imin bereikt.
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In onderstaand plaatje zien we dat bet kristal een dip veroorzaakt in de

impedantiekarakteristiek van de label.

104r--,,-,,-,,..,.,.-,,-,,-,,-,.....,,,-,,-,,-,,....", .....,-,-"-,,..,.,.-,,-,,-,,-"T",,,-"--'--,-"...., .,-,-"-"-",...." -,,-,,-,,....", ...., ,-,-",-.,

, : , : :. , .: , . ':. . .. ..,.:.'" ,. ~ , .:. . . . . . ... . ,
........:.. , : : :., , :.. , :.. ,. ' :, :. , .

, . , .:. , . -: ,. .., ~ : .; , : , , ;. ., .. , , , .
. . . . . ...... , . : :' , ~ :' , ~ .. , ':. ... . .... . .

. ..... , : : , ~ ~ :. , , ~ ~ :. ..... ... . .
....... , ; ".': ," ,. '" , ,., , : , ..: " .

. .. . . . . . , . ,~, , .
. .

. ..................................... , .

103 """ "." " , "
, , , • , •• ~. , , •• , , , .'. • • • • • • • • • • • • • • • r •••••••• , ::::::::;: •• :":: =: : : : : : : : ::: : : : : : : :: :::::::

... , .. ""'." , .. ,

1()2 L...._....i.-_--i.__i--_....i.-_---'-_-"L...-_..L...._....&._-"'----'

2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.7 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75

frekwentie (Hz)

Grafiek 4 : Impedantiekarateristiek van de label met kristal

Bet maximum van deze resonantiekromme is

I Zl I = Rpmax

x107

( 18 )

en voor bet lokale minimum (de diepte van de dip) kunnen we afleiden

I Zl Imin -
Rs R p

R s + Rp

( 19 )

We zien dus dat bet kristal een grote verandering in impedantie voor w = Wo

veroorzaakt.
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In het geval van identificatie gebruiken we meerdere labels met kristallen van

verschillende frekwenties. We hebben er voor gekozen (rekening houdend met de

bandbreedte en de nauwkeurigheid van de kristallen en de hoofdkring) de kristallen

10 kHz uit elkaar te leggen. In onderstaand plaatje zijn een aantal kristallen in een

label ingekoppeld.

10tr---...,....-......,..--r---..,......---r-----.r---.---.....,....----.r----,· , , _ ~ ... . . . . .. .. . , ~ , ,.. , , .· :. , .. .: : : .: :. ~ : : .·.. , : : , : : : , : ~ : : .
· : : :; : :. :; ~ .: : .

-•E

. . . . - . . .
· ', = : ':' = . , : .. , :' ~ .

. - . - .· ~ ~ , .. ~ .. ... ,. ~ .. , ':' ': ~' , ~ ~' .
........ , :., ;., -:., , : : .

. .

. .
. ~ :. ., .

1()2l-_........._.....i.-_---l..._----io._---'__io---_..&..-_.....i.-_--&-_~

2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.7 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75

frekwentie (Hz) .107

Grafiek 5 : Impedantie van een label met meerdere kristallen ingekoppeld

Door hun grote smalbandigheid vertonen de kristallen onderling weinig overlap. Het

is dus mogelijk deze kristallen van elkaar te onderscheiden.
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3 RET SYSTEEM

In de voorgaande paragrafen hebben we bekeken hoe de impedantie van de label

afhangt van de frekwentie. We gaan nu bekijken hoe de label functioneert in het

detectiesysteem.

Bet detectiesysteem bestaat, behalve uit de label, uit een zendspoel en een

ontvangstspoel. Omdat we pulserend zenden, "zien" de zend- en de ontvangstspoel

elkaar niet, d.w.z. er is geen magnetische koppeling tussen beide spoelen aanwezig.

De label moet dus zorg dragen voor de overdracht tussen de zend- en de

ontvangstspoel. Schematisch ziet dit er als voIgt uit:

II
->

fig. 8 : Schematische voorstelling van het detectiesysteem

De zender is met de label gekoppeld via een wederzijdse inductiviteit MzI. Een

tweede wederzijdse inductiviteit Mio zorgt voor de koppeling tussen label en

ontvanger.
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Zl is de labelimpedantie ( form.14 ), die hier bestaat uit een labelspoel LI en een

impedantie Za. Dus

Za SLI

Zl = >
Za + SLI

SLI Zl
Za=---

aLl - Zl
( 20 )

Zo is de impedantie van de ontvanger en bestaat uit een ontvangstspoel Lo die is

afgesloten met een impedantie Zb. Dus

3.1 Systeemoverdracht

aLo Zo
Zb=---

aL o - Zo
( 21 )

Nu het detectiesysteem is gedefinieerd, willen we graag een uitdrukking afleiden die

aangeeft welke factoren een rol spelen bij de overdracht van zender naar ontvanger.

Ais we deze uitdrukking hebben kunnen we namelijk het systeem, en daarmee

bedoel ik de zendspoel, de label en de ontvangstspoel, beschouwen als een black box,

met een bepaalde overdrachtsfunktie. Uit figuur 9 kunnen we de volgende

vergelijkingen afleiden

( 22 )

( 23 )
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Daaruit voIgt voor de systeem overdracht

We kunnen nu de voIgende koppelfactoren definieren

MzI
kzI -

JLz LI

Mio
kIo -

..jL 1 Lo

Invullen van deze koppelfactoren en de uitdrukkingen voor Za en Zb geeft

( 24 )

( 25 )

( 26 )

H(s)
~ kzI kio ( 1

- ~ 1 - k~o ( 1

Onder de aanname kzI << 1 en kIo << 1 wordt H(s) vee! eenvoudiger

TensIotte eisen we I Zo I << w Lo

17
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De enige onbekende is nog Zl. Substitueren we hiervoor form. 16

[

R Wo S2 + wOs + w~n:: P Qp £1 "Q;
H(s) =v ~kz1kIo 1------------1

o S2 + W 0 s + w~ S2 + W 0 s + w~1JP ~

( 28 )

We willen graag de invloed van het kristal en van de hoofdkring herkennen in deze

uitdrukking voor H(s). Er geldt

~-p

Als we breuksplitsen toepassen, onder de aanname

dan krijgen we de volgende, overzichtelijke, formulering voor H(s)

H(s) = j!l kz1kIo [1 - 2:~ i
o s +~s+w

+ _w_~~--"---Js~~s_]

S2 + Wo s + w~
~

( 29 )

Dat H( s) afhankelijk is van de plaats van de label in het veld, komt tot uiting in de

koppelfactoren kz1 en kIo. Deze zijn een funktie van de afstand van de label tot de

zender respectievelijk de ontvanger. De koppelfactoren kunnen we niet bemvloeden,

maar we kunnen wel proberen de zend- en de ontvangstspoel ZQ op te stellen, dat

het product van kz1 en kIo zo constant mogelijk is.

18



1 .

0.8 """ .

"0...••Eo 0.6 ..
I:•01

;::;:
"X 0.4 ..

0.2 ......... .... ... , ..

OL-_...i....-_.....i....._......i-_--.i.._----'__.i.....-_....i...-_......i.-_--'-_--J

2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.7 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75

frekwentie (Hz) x107

Grafiek 6 : Overdrachtsfunktie H(s) als funktie·van de frekwentie

We kunnen weI de effectieve Q-factor beinvIoeden, want

Hieruit zien we dat de mate van inkoppeling ",2 de Qs,e beinvIoedt.

3.2 Impulsresponsie van het systeem

We weten nu wat de overdracht van het systeem is in het frekwentiedomein. Dit is

van belang omdat hieruit af te Ieiden is, wat het onderscheidende vermogen van het

systeem is.

Om een voorstelling te kunnen maken van het signaal dat bij deze overdracht hoort,

leiden we hier de impulsresponsie af.
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We gebruiken de volgende inverse Laplace transformatie

b

> e-at sin(bt) U(t) ( 30 )

waarbij U( t) de eenheidsstap functie voorstelt.

Hiermee voIgt voor de impulsresponsie h( t) van het systeem

( 31 )

met K = kz1 kIo j 'i; ( 32 )

. ...:....

3 6000 • Totale .r~J)OIl~. :
s: : ResponSie log.v. kristal

" : ResponSie log.v. hoofdkring -.

14OOO~~ ....•.............
E i(·····?--···--~~------J
"5 :
~ .
E 2000 . " '" ':' . .. .. . .. , '.

~ \:>
-8 0 ....~..._-:-_._:_ ..-:_ .._-:-_.:__.._._ ..-:- ..-
c
.!
"5
s:

5-2000

-4000 L-_....i--_---..i..._----i.__i--_...J.-_---..i..._----i._--:'':-~

0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

tijd (sec) xl0-5

Grafiek 7 ; Impulsresponsie van het systeem als funktie van de tijd
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Duidelijk te zien is dat h{ t) bestaat uit twee gedempte trillingen. De eerste,

afkomstig van de hoofdkring, heeft een amplitude die een factor ~P~ groter is dan
s s

de amplitude van de tweede trilling, afkomstig van het kristal. Voor de

tijdconstantes geldt

Tp=~
Wo

TS=~
Wo

( 33 )

( 34 )

Omdat Ts » Tp zal de trilling veroorzaakt door het kristal veellanger natrillen dan

andere trillingen die aanwezig kunnen zijn. Als we dus een korte tijd wachten met

detecteren, kunnen we de label, dankzij het kristal, onderscheiden van andere

mogelijke voorwerpen in het veld.

3.3 Bet te detecteren signaal

We gaan de label exciteren met een sinusvormig signaal, dat periodiek aan en uit

geschakeld wordt. Op deze manier zijn de zender en de ontvanger volledig

ontkoppeld. Als we zenden staat de ontvanger uit. De label, indien aanwezig, wordt

dan opgeslingerd. Na een bepaalde tijd schakelen we de zender uit en de ontvanger

aan en detecteren het uitslingerverschijnsel van de label. Deze responsie wordt

hieronder afgeleid. We nemen hierbij ideale omstandigheden aan, d.w.z. de zender

wordt op t = - III ingeschakeld en op t = 0 uitgeschakeld. We zijn alleen

geinteresseerd in de responsie voor t > O.
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De Fouriertransformatie is een handig hulpmiddel om de responsie te berekenen. We

bepalen eerst de Fouriergetransformeerde Iz(jw) van het ingangssignaal iz( t).

iz( t) = ip cos( wt) U(-t)

indien ~ ( J( t) ) = F(jw)

dan geldt ~ ( J(-t) ) = F(-jw)

dus voor Iz(jw) voIgt

Iz(jw) = ip [i (6( w+wo) + 6(ur-wo) ) _ jw ]
(jw) 2+ w~

Voor de opgewekte stroom in de ontvangstspoel io(t) geldt

Io(jw) = Iz(jw) H(jw)

( 35 )

( 36 )

( 37 )

met H(jw) = H(s) Is=jw (zie form 29 )

Omdat H(jw) uit drie termen bestaat, stellen we

( 38 )

Deze drie termen gaan we ieder afzonderlijk, m.b.v. de inverse Fouriertransformatie,

terugtransformeren naar het tijddomein.
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Voor de eerste term geldt

jw
I01(jw) = i (o(w+wo) + o(w--wo) ) - --

(jw) 2+ w~

iol( t) = cos (wot) U(-t)

De tweede term Io2(jw) ziet er een stuk ingewikkelder uit, maar kan vrij eenvoudig

met een aantal standaard inverse Fouriertransformaties terug getransformeerd

worden naar io2( t).

woQp woQp
+-------

(jW)2+ ~jw + w~ (jW)2+ w~

i02( t) = Qp sin(Wo t) U(-t) +
/1

wot
Qp 1 e-2Qi; sin( woW 1 -1b~) U(t)

- TQ~

Tenslotte de laatste term, veroorzaakt door de inkoppeling van het kristal

Io'(jw) = i (6(w+Wo) + 6(w-wo)] wi~
(jW)2+Q~ Ie j W + w~

23



We interesseren ons nu aIleen voor de responsie voor t > O. Stellen we verder

dan verkrijgen we voor de responsie op een uitgeschakelde cosinus io( t)

( 39 )

( 40 )
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Grafiek 8 : Systeemresponsie op een uitgeschakelde cosinus
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We kunnen nog het volgende opmerken:

Met de verwaarlozing (39) verwaarlozen we een verschuiving in de

resonantiefrekwentie van de hoofdkring van 340 Hz.

De verwaarlozing (40) betekent een verwaarlozing van een verschuiving in de

resonantiefrekwentie van het kristal van 1,4 E-2 Hz.

25



4 ZENDERONTWERP

4.1 De gestelde eisen

Het veld gegenereerd door de zender exciteert de label. De zender moet dus een

stroom of een spanning door de zendspoel genereren, die aan de volgende eisen moet

voldoen.

We hebben een frekwentie gekozen van 27 MHz, o.a. om een voldoende groot

detectie bereik te bewerkstelligen en omdat de P.T.T. in deze frekwentieband geen

eisen aan het zendvermogen stelt. Dit 27 MHz signaal wordt periodiek, met een

frekwentie van 1 kHz, aan en uit geschakeld. Deze schakelfrekwentie is zo gekozen,

dat de label voldoende tijd heeft om aan en uit te slingeren. Het resulterende signaal

is dus een amplitude gemoduleerde sinus.

Als de zender uit is, krijgt de ontvanger als ingangssignaal het veld gegenereerd door

de label. De zender is echter nooit helemaal uit. Het verschil tussen aan en uit moet

zo groot zijn, dat de zender, met een grote zendspoel, de label, met een klein

spoeltje, niet overstemt. We streven naar een verschil tussen aan-niveau en

uit-niveau van 100 dB.

In principe zenden we alleen in de 27 MHz-band. In de praktijk gaan echter altijd

hogere harmonischen een rol spelen. Dit kan vervelende gevolgen hebben (bv. de

P.T.T. eisen). Om dit te voorkomen eisen we een verschil in amplitude tussen de

eerste en hogere harmonischen van 100 dB.

Verder gaan we uit van een voedingsspanning van +15 en -15 Volt, en streven we

naar een zo groot mogelijk zendvermogen.
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4.2 Bet blokschema

We zullen nu eerst een algemeen schema voor de zender proberen op te stellen, een

blokschema. Uit de gestelde eisen kunnen we een aantal blokken halen die in ieder

geval nodig zijn, nl. een oscillator, een chopper (aan/uit schakelaar), en een

versterker.

In de praktijk bleek dat versterking van het oscillator signaal veel vervorming met

zich meebrengt. Bet toepassen van een soort power oscillator, die direkt de

benodigde spanning levert, in combinatie met een vermogensversterker, loste dit

probleem op.

Verder is er nog een buffer toegevoegd, om te zware belasting van de oscillator te

voorkomen, en een hoogdoorlaatfIlter.

Bet uiteindelijke blokschema ziet er dan als voIgt uit.

oscillator chopper eindtrap

blok
spanning
generator

->
->
->

fig. 9 : BLokschema zender voor detectie en identificatie systeem

In de nu volgende hoofdstukken zal het bovenstaande blokschema verder worden

uitgewerkt, waarbij de oscillator en de buffer samen worden genomen. Ditzelfde

geldt voor de chopper en het hoogdoorlaat filter.
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4.3 DE REALISATIE

4.3.1 De oscillator

Ret principe van de Collpitt oscillator

De Collpitt oscillator behoort tot de zogenaamde driepunts oscillatoren.

Onderstaande figuur geeft een vereenvoudigd, wisselstroom, vervangingsschema.

r----.....----....-- Vu

1
Z2

Vb It-----K..~ ~ SVbe

T

fig. 10 : Vervangingsschema driepunts oscillator

Riervoor kunnen we de volgende vergelijking opstellen

Voor de terugkoppelfaktor geldt

28
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Bieruit voIgt voor de rondgaande versterking

Een voorwaarde voor stabiele oscillatie is kA = 1

Dit Ievert de volgende oscillatie voorwaarde

Hierin zijn ZI, Z2, en Z3 complexe impedanties die we kunnen voorstellen door

Zl = R1 + j Xl

Z2 = R2+ jX2

Z3 = R3 + jX3

( 44 )

( 45 )

In het vektordiagram moeten de vektoren Zl Z3 en Zl + Z2 + Z3 dus in elkaars

verlengde liggen en tegengesteld gericht zijn. Bet reEHe deel van Zl + Z2 + Z3 is

altijd positief, dus het reEHe deel van Zl Z3 moet negatief zijn. Dit kan alleen als Zl

en Z3 in hetzelfde kwadrant liggen, waaruit voIgt dat Z2 in het andere kwadrant ligt.

Als we ZI, Z2, en Z3 realiseren met een spoel of een condensator, dan hebben we de

volgende mogelijkheden om een oscillator te realiseren.

- Zl en Z3 zijn spoel en Z2 is condensator

- Zl en Z3 zijn condensator en Z2 is spoel

Bet tweede geval wordt een Collpitt oscillator genoemd en deze zullen we gaan

toepassen.
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De oscillatie frekwentie kunnen we bepalen als we de vervangings impedantie van

( 46 )

De kristal oscillator

Vaak wordt in een oscillator een kwartskristal toegevoegd om de oscillatie

frekwentie te stabiliseren. De "normale" Collpitt oscillator heeft nl. een resonantie

frekwentie die sterk afhankelijk is van de component toleranties. Ret kristal heeft

een grote selectiviteit, waardoor de oscillator nauwkeuriger en stabieler wordt. De

praktische uitvoering van de kristal oscillator ziet er dan als voIgt uit.

oX-tal

Vu

fig. 11 : Kristal oscillator in de praktijk

Zoals eerder gezegd willen we een oscillator, die direkt voldoende spanning levert.

We doen dit door een grote collectorstroom te kiezen, en te verdelen over twee

transistoren i.v.m. de maximale dissipatie.
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De kristal oscillator kan dan als voIgt schematisch voorgesteld worden.

CJ I-tal

Vu

fig. 12 : Uitbreiding van de kristal oscillator

De stroom door de spoel

In de uiteindelijke realisering zijn nog een buffer, om de oscillator te ontiasten, en

een aantal condensatoren (ontkoppeling) aangebracht.

'---_+--__ -15

lIo.41J. '&

2.~

.----_.....-__ +15

q
BC414...-----«:
~Vu
10n

70

2.2n TT 2.2n

80

+5,---....,...----_--,

f""H
~

100
CJ

-5--_-+-_-+-__........._---<l_~----<l---'

fi . IJ.

n.2n
Tl, T2 : 2N3553

fig. 13 : Realisatie van de kristaloscillator
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4.3.3 De chopper

Voor het aan en uit schakelen van de zender hebben we in principe twee blokken

nodig, nl. een blokspanningsgenerator en een schakelaar of chopper.

blok
spannings
generator

fig. 14 : Blokschema schakelen van de zender

De blokspanningsgenerator is gerealiseerd als a-stabiele multivibrator. Deze ziet er

schematisch als voIgt uit.

Vu

4k7 10k

4k7 47n

T
fig. 15 : De blokspanningsgenerator

De chopper is gebaseerd op het onderstaand type transistor schakelaar. Hierbij is

gebruik gemaakt van het feit, dat de transistor in sper vee! hoogohmiger is dan de

transistor in geleiding ( gebied tussen emmiter en collector ).

32



In onderstaande figuur zien we dat de transistor in en uit geleiding wordt gebracht

door een blokspanning.

Vi 11-------,

r-----" Vu

fig. 16 : De transistor als schakelaar

We noemen de weerstand van het gebied tussen collector en emmiter Roff als de

transistor in sper is, en Ron als de transistor in geleiding is.

Hierbij geldt dat ROff» Ri »Ron. Voor de overdracht kunnen we nu

opschrijven:

sper:

geleiding:

( 47 )

( 48 )

In de uiteindelijke realisatie zijn een viertal van deze schakelaars in cascade

geschakeld en is een hoogdoorlaat filter toegevoegd, om de blokspanning uit te

filteren. Voor dit hoogdoorlaat filter is gekozen een eenvoudig eerste orde RC filter

De overdracht van dit filter ziet er als voIgt uit

sRC
Hhdf= 1 + sRC

met afsnijfrekwentie Ie =~
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De uiteindelijke chopper-sehakeling ziet er dan als voIgt uit.

n2

22

2
+15-- .....------1 f-----t---~f---.....------l f------..,---,

O.4~.r-11

nil2

fig. 17 : Realisatie van de chopper

4.3.3 De vermogensversterker

Tenslotte moeten we er nog voor zorgen dat we de benodigde stroom kunnen

leveren, zodat het signaal niet in elkaar zakt. We hebben dus een schakeling nodig

die de aangeboden spanning onvervormd doorgeeft, maar de benodigde stroom uit de

voeding Lp.v. het signaal haalt. Onderstaande figuur toont een oplossing hiervoor,

de zg. symmetrisehe eindtrap.

+Vee

Vi Vu

-Vee

fig. 18 : De symmetrisehe eindtrap
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De uitgangsspanning is gelijk aan ingangsspanning, omdat de spanningsval over de

diode gelijk is aan de spanningsval over de pn-Qvergang tussen basis en emmiter

van de transistor. In de praktische uitvoering zijn nog basisweerstanden toegevoegd,

De maximaal beschikbare stroom aan de uitgang I.ax is dan

( 51 )

De minste vervorming wordt bereikt als de transistoren een matched complementair

pair vormen, d.w.z. exact complementair zijn, en de diodes dezelfde

drempelspanning hebben als de transistoren. De benodigde transistoren waren niet

beschikbaar. Om dit te compenseren zijn kleine emitter weerstanden toegevoegd. De

weerstand van 47 n over de ingang is aangebracht om reflecties over de coaxkabel te

voorkomen.

+15

-r-H 16j.£F

f1n2 2N2219A
1N4148 12

Vi Vu
2n2 1N4148

22
~

2N2905A

-15 ~
16j.£F

fig. 19 : Realisatie van de symmetrische eindtrap
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4.4 Prestatie van de zender

Voor de werking van het systeem in zijn geheel is het natuurlijk van belang hoe goed

de zender aan de gestelde eisen tegemoet komt. We zullen deze eisen, het belang

hiervan, en in hoeverre de zender hieraan voldoet, beschouwen.

De eerste eis is dat de zender een draaggolf van exact 27 MHz genereert. Dat deze

frekwentie weinig mag afwijken blijkt uit het feit dat een zeer smalbandig kristal

moet worden aangeslingerd. In de praktijk bleek het mogelijk een oscillator te

realiseren, die deze frekwentie met een nauwkeurigheid van 100 Hz kan genereren.

Omdat de oscillatie frekwentie afhankelijk is van de temperatuur, is een instelbare

condensator aangebracht. Indien nodig kan de oscillatiefrekwentie worden bijgesteld.

De volgende eis is dat de zender met een frekwentie van 1 kHz aan en uit geschakeld

wordt. Deze frekwentie hoeft niet zo nauwkeurig te zijn, als de zender en de

ontvanger maar met exact dezelfde frekwentie geschakeld worden. Dit zal in de

uiteindelijke opstelling ook het geval zijn. De schakelaars voor de zender en voor de

ontvanger worden van dezelfde blokspannings generator afgeleid.

Het verschil tussen aan en uit niveau van de zender is weI zeer belangrijk. Ais deze

verhouding niet groot genoeg is, zal de zender de label overstemmen en kunnen we

niet detecteren. Het bleek in de praktijk zeer moeilijk om de zender echt uit te

zetten. Het is namelijk zo dat de draaggolf van 27 MHz ook doorspreekt op de

voedingslijnen, ondanks alle maatregelen om deze lijnen goed te ontkoppelen. Dit

heeft tot gevolg dat het uit niveau niet beneden het niveau van de draaggolf op de

voedingslijnen gebracht kan worden. Vandaar dat een verhouding van 45 dB

maximaal haalbaar is.
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Tenslotte de eis dat de amplitude van de eerste harmonische van de draaggolf

100 dB groter moet zijn dan de amplitude van de hogere harmonischen. Ais we

denken aan de eisen die de P.T.T. stelt aan het zendvermogen in de hogere

frekwentiebanden, dan moeten we er voor zorgen dat deze eis zo goed mogelijk

benaderd wordt. Voor het testen van onze opstelling is deze eis echter van

ondergeschikt belang. Wij doen namelijk niets met deze hogere harmonischen, en ze

hebben goon invloed op de werking van ons detectie en identificatie systoom. In de

praktijk heb ik het spektrum van de zender niet gemeten.
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5 PRESTATIE VAN BET SYSTEEM

Een belangrijke graadmeter voor de prestatie van een systeem, is de kans dat er een

fout optreedt. In dit hoofdstuk zullen een aantal van deze kansen bepaald worden.

Praten we over een detectiesysteem, dan zijn de volgende grootheden van belang. De

vals alarm kans, PfaIse, geeft de kans dat er wel alarm wordt geslagen, terwijl er

geen label aanwezig is. De miskans, Pmiss, geeft de kans dat er geen alarm geslagen

wordt, terwijl er wel een label aanwezig is.

Als we het systeem uitbreiden naar een identificatie systeem, dan is er nog een derde

grootheid van belang en dat is de foutenkans Pe. Dit is de kans dat de ontvanger

label x identificeert, terwijllabel y aanwezig is.

Voordat we deze grootheden kunnen gaan afleiden, is er nog een probleem waarmee

we rekening moeten houden. De fase van het ontvangen signaal is onbekend, omdat

de label gerealiseerd wordt met componenten met eindige nauwkeurigheid. Dit heeft

tot gevolg dat de ingekoppelde kristallen niet exact op de top van de hoofdkring

zullen liggen, en dus ook de fase van het ontvangen signaal onbekend is. De

ontvanger moet bepalen welk signaal verzonden is, zonder enige kennis omtrent de

fase. We noemen dit incoherente detectie.

5.1 De ontvanger en zijn signalen

Ik zal in dit hoofdstuk een type ontvanger en de bijbehorende signalen behandelen.

Enig begrip omtrent deze onderwerpen is noodzakelijk om de eerder gedefinieerde

kansen af te kunnen leiden. Voor een meer gedetailleerde omschrijving, o.a. waarom

deze ontvanger optimaal is, verwijs ik naar het afstudeerverslag van M. Smidt [ 2 ]

en het boek "Principles of Communication Engeneering door J.M. Wozencraft en

LM. Jacobs [ 3 ].
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Besproken wordt de optimale ontvanger voor identificatie. Ret signaal, veroorzaakt

door een van de 20 mogelijke kristallen, noemen we

t

Si( t) = A e T cos ( wot + Ip ) ( 52 )

Ret signaal Si( t) is eigenlijk het veldje gegenereerd door de label, waarbij

uiteindelijk alleen de invloed van het kristal overblijft.

Ret kanaal voegt hier witte Gaussische ruis nw( t) aan toe. Ret signaal dat bij de

ontvanger binnenkomt, r( t), ziet er dan als voIgt uit

t
=A e T cos ( wot + Ip ) + nw(t)

( 53 )

De Gaussische ruis heeft een spectrale dichtheid No/2 en een gemiddelde O. Een en

ander wordt verduidelijkt in onderstaand plaatje.

n,,(t)

t
bandpass
channel

r(t)

fig. 20: Model van de signaaloverdracht
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De ontvanger met envelope detectie is een optimale ontvanger voor signalen met

onbekende fase, en ziet er schematisch als voIgt uit

r{t beslissing m

fig 21 : Schematische voorstelling van de incoherente ontvanger

De blokken hi{t) zijn matched filters gematched op de signalen Si{t). Voor de output

van deze filters Ui{ t) geldt

ID

Ui{t) = Jr( a) hi{t-a) da
--m

met hi{ t) = Si{ T-t) ..f! coswot

ID

Ui{t) = Jr(a) si{T-t+a)..f! coswo{t-a) da
--m
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met cos(:c-y) = cosxcosy + sinxsiny voIgt

III

Ui( t) = ..ft coswot Jr{ a) Si( T-t+a) coswoa da
--m

III

+ ..ft sinwot Jr{a) Si( T-t+a) sinwoa da
--m

= Uei( t) coswot + Usi( t) sinwot

Dit kunnen we schrijven als

Op het tijdstip T- t kunnen we voor Ue i( t) en Usi( t) schrijven

Uei( 1') = re . li en Usi( 1') = .rs . li

( 57 )

( 58 )

waarbij we re, rs, en li beschouwen als vektoren, en het inprodukt hiervan bepalen.

De volgende stap is het bepalen van de verdeling van Xi( 1'). Volgens het boek

"Digital and Analog Communication Systems" door K. Shanmugam [ 4] zijn bij

omhullende detectie de volgende verdelingen van toepassing.

41



De verdeling van de amplitude van de ruis fo(x) is een Rayleigh verdeling:

( 59 )

De amplitude van signaal met energie Ea plus ruis is Rice verdeeld volgens fl(X)'

( 60 )

Hierbij behoren de volgende vermogensverdelingen

( 61 )

( 62 )

De stochast r is het vermogen van het binnenkomende signaal indien er aileen ruis

aanwezig is. De stochast a staat voor het vermogen van signaal plus ruis op de

ingang van de ontvanger.

Het gebruik van time diversity transmission ( n maal optellen ) maakt het mogelijk

de centrale limietstelling toe te passen. De afgeleide verdelingen mogen we dan

benaderen met een Gaussische verdeling

( 63 )
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Voor de stochasten r en s kunnen we de bijbehorende eerste en tweede momenten

afleiden.

J.£r = nNo

I.£s = n(No+Es) u: = nNo(No+2Es)

5.2 De vals alarm. kans en de miskans

In onderstaand plaatje zijn de verdelingen Pr(X2) en plX2) uitgezet.

Grafiek 9 : Vermogensverdelingen p (X2) en p (X2) als functie van X2r s
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We kiezen een bepaalde drempel 8. De vals alarm kans is dan de kans dat 8

overschreden wordt, terwijl er geen label aanwezig is.

PraIse

III=) p~a)da = Q [P=&] = Q [ f>-nNo]
Ur Jii No

( 64 )

De miskans is de kans dat de drempel 8 niet overschreden wordt terwijl er weI een

label aanwezig is.

III

= l-)P (a)da= Q[~] = Q[ n(No+Es) - 8 ] (65)
s Us ..jn No (No+2£s)

Uit deze afleiding blijkt dat verkleining van de ene kans een vergroting van de

andere kans met zich meebrengt. Voor een mogelijk optimum verwijs ik naar het

afstudeerverslag van G.J.A. van Gennip [ 1 ].

5.3 Een benadering voor de fautenkans

Gaan we identificatie toepassen, dan wordt de foutenkans een belangrijke grootheid.

Om hieraver meer te kunnen zeggen maken we nu de volgende aannames.

We hebben de keus uit 20 mogelijke kristallen, met als enige onderling verschil de

resonantiefrekwentie. Per label koppelen we drie kristallen in, zodat een totaal van

1140 combinaties mogelijk is.
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Om de berekeningen te vereenvoudigen, beschouwen we de signalen als trekkingen

uit een stochastisch proces.

5.3.1 De foutenkans voor enkele transmissie

In dit hoofdstuk willen we een benadering voor de foutenkans afleiden. We beginnen

met een enkele transmissie, dus geen time diversity transmission. We beschouwen

drie trekkingen x uit een Rice power proces en 17 trekkingen y uit een Rayleigh

power proces. De foutenkans Pe is dan de kans dat een van de 17 trekkingen x groter

is dan een of meerdere van de drie trekkingen y. We kunnen ook de kans dat er geen

fout optreedt, Pc, bekijken. Dat is dan de kans dat aile trekkingen x kleiner zijn dan

de kleinste van de drie trekkingen y. Deze kans schatten we naar beneden af door te

eisen dat aile trekkingen x kleiner moeten zijn dan alle trekkingen y, omdat we niet

weten welke van de drie trekkingen y het kleinste is. Voor Pe is dit dus een

afschatting naar boven, een bovengrens.

Pe = 1 - Pc < 1 - [ { p[x < y] )17 ] 3

([)

= 1 - [J (P[x < yl y] )17 py{Y) dy ] 3

([)

= 1 - [J (1 - P[x > yl y] )17 py{Y) dy r ( 66 )

De term { 1 - p[x > yl y] )17 kunnen we ontwikkelen volgens het binomium van

Newton. We nemen alleen de eerste term van deze ontwikkeling, omdat

p[x> yl y] « 1.
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III

Pe < 1 - [ J(1- 17P[x > yl y] ) Py{y) dy r
o

We gaan nu eerst deze integraal uitrekenen.

III III IIIJ(1 - 17p[x > yl y] ) Py{y) dy =JPy{y) dy - J17P[x> yl y] Py{y) dy

Nu geldt

III

JP (y) dy = 1
o Y

III III III

Jp[x> yl y] Py{y) dy = J Jpix) dx Py{y) dy
o 0 y

III 2ytEs
= J -ire Io{~ ) e- 0 dy , stel y' = 2y, Es' = i Es

o

III _ y'+ 2Es' _ Es'

=iJ -irelo{~)e No dy'=i e NO
o

III Es

Jp[x> yly] Py{y) dY=i e- mo
o
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Es

[
17 -NrO]3dus Pe < 1- 1- 2 e

Gebruiken we weer het binomium van Newton met aIleen de eerste term van de

ontwikkeling:

( 69 )

We hebben nu een hanteerbare uitdrukking voor Pe bij een enkele transmissie. Een

dergelijke uitdrukking willen we nu afleiden voor n-fold time diversity transmission.

5.3.2 De fouten.kans bij time diversity transmission

We hebben gezien dat dan de Rice power en de Rayleigh power verdeling benaderd

mogen worden door een Gaussische verdeling. We volgen dezelfde weg als in het

geval van een enkele transmissie.

dus Pe

[Il

< 1- [ J(1- 17p[x > yl y] ) Py(y) dy r
-;D
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We moeten nu eerst de volgende integraal uitrekenen

III

I p(x> yl y] py(y) dy
---cD

We kunnen deze integraal als voIgt grafisch voorstellen

yT

x .......

.......

fig. 22 : Vektor representatie van het communicatieprobleem

We maken een fout als een vektor p in het gearceerde gebied terechtkomt, terwijl

een vektor s verzonden is. De ruisverdeling rondom deze vektor p is elfipsvormig,

omdat (Jx < (Jy. Om deze fout in een Q-fu,nktie te kunnen uitdrukken, moeten we

overgaan op een cirkelsymmetrische verdeling, d.m.v. een transformatie van x.

fig. 23 : Getransformeerde vektor representatie
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III

Nu geldt Jp[x> yl y] Py(y) dy = Q [ ~y ]

-m

Uit bovenstaand plaatje kunnen we afleiden

tan( a) = ux/ Uy

cos(a) =~~/d
Voor d voIgt dan d = /.Ly - /.L x

j (UX)2 + 1
Uy

( 72 )

Substitueren we nu de afgeleide uitdrukkingen voor ~, J,Ly, Ux en uYI dan houden we

de volgende vergelijking over

III

JP[x > yIy] p (y) dy = Q [ {n E s / N o ]
y ..j 2 ( l+Es I No)

-m

Hiermee gaat Pe over in

Pe <1-[1-17Q[ {nEs/No ]]3
..j 2 (l+EslNo)

Met de eerste term van het binomium van Newton verkrijgen we voor Pe de

volgende uitdrukking

<51 Q [ {nES/No ]
..j 2 (l+EslNo)
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5.4 Een exacte afleiding voor de foutenkans

Vaor een exacte farmulering van Pe berekenen we weer de kans dat er geen fout

optreedt. Deze definieren we als de kans dat alle trekkingen x kleiner zijn dan de

kleinste van de trekkingen y. De kleinste van de trekkingen y noemen we z. Ais de

kansdichtheidsfunktie Pmin(z) van z bekend is, geldt voor Pe

II)

Pe =1- J(1- p[x > zl z] )17 Pmin(z) dz
-m

II) II)

=1- J[ 1 - Jpix) dx ] 17 Pmin(z) dz ( 75 )

-m

We moeten nu eerst de kansdichtheidsfunktie van z, Pmin(z), bepalen. Dit doen we

door de kans te bekijken dat de kleinste van de drie trekkingen kleiner is dan een

variabele drempel y, dat is P [ Y1 < Y I Y1 < Y2 , Y1 < Y3 ]

met day P [ Y1 < Y I Y1 < Y2 , Y1 < Y3] = Pmin(Y)

_d .B Y 1 < Y V1 < Y2 YI < Y3 1
-ay P[ Y1 < Y2 , Y1 < Y3

( 76 )

met P[ Y1 < Y2 , Y1 < Y3 ] = 1/9 voIgt

Y II) II)

= 9~ JJJPy(YbY2,Y3) dY1 dY2 dY3

-m Y1 Y1
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Y III III

=s~ f f f Py(Yl)Py(Y2)Py(Y3) dYI dY2 dY3
-II) Yl Yl

( 78 )

De gevonden uitdrukking voor P . (z) substitueren we in de vergelijking voor Pemm

III III

Pe = 1- sf [ 1- f pix) dzr7
py(z) [ Q (Z;;X)rdz

-11) z

III

= 1- sf [ 1- Q( ~;X )] 17 py(z) [ Q(~;X) ] 2 dz
-11)

( 79 )

Deze uitdrukking kunnen we niet verder vereenvoudigen. WeI kunnen we een grafiek

tekenen, waarbij Pe uitgezet wordt tegen de signaal-ruis verhouding EsjNo.
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Grafiek 10 : Pe als funktie van de signa.al-ruis verhouding EsjNo
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5.5 Integration Loss

In het geval van coherente detectie geeft time diversity transmission een verbetering

in signaal-ruis verhouding van 10log(n) dB, d.w.z. dat we met een signaal-ruis

verhouding die n maal zo slecht is hetzelfde resultaat kunnen bereiken. Gebruiken

we incoherente detectie, dan is de winst minder groot. Dit "verlies van winst"

noemen we Integration Loss, en is als voIgt gedefinieerd:

( 80 )

Deze definitie voIgt uit het gelijk stellen van de uitdrukkingen voor de foutenkans in

het geval van een enkele transmissie en die in het geval van time diversity

transmission:

met

Pel( [ ~ ] I ) = Pen( L[~ ]n )

Es
51 -"!NO

Pel = 2"" e

Pen = 51 Q [ In E s/No]
J 2 (l+Es/No)

( 81 )

Hieruit kunnen we dus aflezen wat het effect is van het gebruik van incoherente

detectie in termen van de signaal-ruis verhouding.

In onderstaand plaatje is dit Integration Loss uitgezet tegen het aantal pulsen n en

voor een aantal waarden van Pe
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Grafiek 11 : Integration Loss tegen het aantal signalen waarover

gemiddeld wordt, n

We kunnen hieruit aflezen dat hoe kleiner de foutenkans wordt (of hoe groter de

signaal-ruis verhouding), hoe minder incoherente detectie afwijkt van coherente

detectie. In ons geval (n = 100, Pe = 1e-5) bedraagt het integratie verlies 5.4 dB.

Dat wi! zeggen dat het toepassen van time diversity transmission ons een winst

oplevert van 14.6 dB.
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5.6 Simulatie van het identificatie svsteem

Tot nu toe hebben we aileen theoretisch kunnen nagaan wat de foutenkans van het

identificatie systeem is. Bier zal beschreven worden hoe het identificatie systeem

gesimuleerd kan worden op de computer.

Bet programma MATLAB kan ruis genereren met een normale, oftewel een

Gaussische verdeling. We kunnen dus niet controleren in hoeverre het overgaan op

Gaussische verdelingen geoorloofd is. WeI kunnen we, uitgaande van deze

Gaussische verdelingen, nagaan hoe nauwkeurig onze afleiding van de foutenkans is.

We gaan er daarbij van uit dat de door de computer gegenereerde ruis wit is.

De simulatie is als voIgt opgezet. We nemen een willekeurige vektor, bestaande uit 3

enen en 17 nullen. We hebben de verdelingen zo omgerekend dat geldt:

/lx=o

Jlty = 1

1ux=----
..;n Es/No

h _ t 1 + 2 Es/No
vy -

..;n Es/No

Bij deze willekeurige vektor tellen we ruis op als voIgt. Bij de enen tellen we ruis op

die verdeeld is volgens Py(y) (genormaliseerd), en bij de nul1en tellen we ruis op die

verdeeld is volgens pix) (genormaliseerd). Vervolgens bepalen we de drie grootste

componenten van deze verruiste vektor. Deze stellen we gelijk aan een. De rest

wordt nul. Als nu de verruiste vektor niet gelijk is aan de orginele vektor, dan

hebben we een fout gemaakt.
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De foutenkans Pe is dan gelijk aan het aantal gemaakte fouten n gedeeld door het

aantal simulaties/metingen N.

Pe = n / N ( 82 )

Nu moeten we nog bekijken hoe vaak we een simulatie moeten herhalen om een

voldoende nauwkeurig resultaat te bereiken. Dit kunnen we herleiden tot de

volgende vraagstelling.

Bereken een aantal simulaties, zodanig dat een waargenomen foutenkans p met een

gegeven hoge kans ct binnen een aangegeven afstand f van de foutenkans p ligt, voor

willekeurige mogelijke waarden van p.

Dus vindt met gegeven ct en f een N, zodanig dat

1'[ I p - p I $ f ] ~ ct ,voor 0 < p < 1 ( 83 )

Elke simulatie kunnen we beschouwen als een onafuanke1ijk experiment, met kans p

dat er een fout optreedt, en kans I-p dat er geen fout optreedt. De waargenomen

foutenkans p is dan BernouUi verdeeld. We kunnen hiervan het eerste moment en

het tweede moment afleiden. Bet resultaat van deze afleiding, het gemidde1de /lp en

de variantie (1~is hieronder weergegeven.

/lp =p

(1~ = p( I-p)/N

De kans ct dat de waargenomen foutenkans p in een bepaald interval ligt, hangt

samen met de variantie en de grootte van dit interval.
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Volgens de centrale limietstelling mogen we de Bernoulli verdeling benaderen met

een Gaussische verdeling. Hieronder zijn beide verdelingen in een grafiek uitgezet,

om te laten zien dat dit inderdaad geoorloofd is.
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grafiek. 12 : Vergelijking Bernoulli en Gaussische verdeling

Van een Gaussische verdeling is bekend dat

Vertaald naar ons probleem levert dit

1-P[ I p-p I ~E]=1-2Q(~) ( 84)
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Stellen we nu f = 2 (1 dan geldt

P[ I Ii - P I ~ 2(1 ] = 0.954

We kiezen er nu voor om de simulatie te blijven herhalen, totdat we 100 fouten

hebben gemaakt. Dan hebben we 95 % kans, dat de afwijking van de werkelijke

waarde minder dan 20 % is.

We moeten de simulatie dus blijven herhalen totdat we 100 fouten gemaakt hebben.

We hebben nu een manier gevonden om iets te kunnen zeggen over de betrouwbaar

heid van onze simulatie. In onderstaand plaatje zien we het resultaat van de

simulatie uitgezet naast de exacte foutenkans en de benadering van de foutenkans.
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fig. 13 : De foutenkans uitgezet tegen de signaal-ruis verhouding
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We mogen hieruit concluderen dat de formule die we gevonden hebben voor de

foutenkans correct is, onder de aanname dat we in het geval van time diversity

transmission de Rice- en de Rayleigh-verdeling mogen benaderen met een

Gaussische verdeling. Verder zien we dat voor Pe < 10-4 we de afgeleide benadering

voor Pe mogen gebruiken. Deze heeft het voordeel dat het een eenvoudinge,

expliciete uitdrukking is.
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6 CONCLUSIES

We hebben gezien dat het kristal in het detectie en identificatie systeem een

centrale rol speelt. Het biedt ons de mogelijkheid om een label een zeer

karakteristieke eigenschap mee te geven. In de overdracht van het detectie en

identificatie systeem kunnen we de invloed van het kwartskristal herkennen aan de

zeer scherpe dip in het frekwentie afhankelijk gedrag. Ook in de responsie van het

systeem vinden we de invloed van het ingekoppelde kwartskristal terug. Bij gepulsd

zenden zorgt de zeer hoge Q-faktor van het kristal er namelijk voor dat het label

langer natrilt. Op deze manier kunnen wij de label onderscheiden van andere

voorwerpen die door een elektromagnetisch veld in resonantie kunnen worden

gebracht, maar die in het algemeen een veel lagere Q-faktor hebben en dus snel

zullen uitdempen.

Samengevat kunnen we dus zeggen dat het kwartskristal het ons mogelijk maakt om

nauwkeuriger te detecteren en te identificeren.

Het genereren van het benodigde elektromagnetische veld en het aan en uit

schakelen hiervan, geschiedt door de zender. Beschreven is de opbouw van de

zender, de funktie van de verschillende blokken, en de realisatie van de uiteindelijke

zender. Tenslotte is de prestatie van de zender afgemeten aan de eisen die we van te

voren hebben opgesteld. Duidelijk is dat er een aspect is dat voor het uiteindelijke

detectie en identificatie systeem een probleem kan opleveren, namelijk het geeiste

verschil van 100 dB tussen het aan en het uit niveau van het zendsignaal. We

hebben gezien dat dit in de praktijk zeer moeilUk te realiseren is. Gezien de

behaalde 45 dB demping lijkt het raadzaam om in de ontvanger rekening te houden

met het feit, dat een deel van het binnenkomende signaal afkomstig is van de

zender.
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Tenslotte hebben we de prestatie van het detectie en identificatie systeem in zijn

geheel uitgedrukt in een aantal grootheden zoals de vals alarm kans, de miskans, en

de foutenkans. Gebleken is dat door het toepassen van het zogenaamde n-fold time

diversity transmission de prestatie van het systeem aanzienlijk kan worden

verbeterd. In ons voorbeeld kunnen we door toepassing van dit principe de signaal

ruis verhouding met 14,6 dB verminderen, zonder concessies te doen aan de

foutenkans. De eerder genoemde grootheden zijn berekend voor een systeem met een

incoherente ontvanger. Dat dit minder goed is dan een systeem met een coherente

ontvanger, als we praten over het toepassen van time diversity transmission, hebben

we uitgedrukt in het "Integration Loss". We hebben de foutenkans in de praktijk

niet kunnen meten. Om de juistheid van de afgeleide uitdrukking voor de foutenkans

enigszins te kunnen testen, is het systeem op de computer gesimuleerd. Hieruit kon

geconcludeerd worden dat de uitdrukking voor de foutenkans correct is, onder de

aanname dat de kansdichtheids funkties in het geval van time diversity transmission

Gaussisch benaderd mogen worden.

Algemeen kunnen we zeggen dat het beschreven detectie- en identificatie systeem in

staat is zeer accuraat een gelabeld voorwerp te detecteren en te identificeren, mits

we er in slagen de zender echt uit te schakelen. Aangezien dit in de praktijk slechts

benaderd kan worden, zal hiermee in de ontvanger rekening moeten worden

gehouden.
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