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Summary.

The development of alarming equipment in order to prevent for

shoplifting nowadays is a topic in which a lot of electrotechnical

company's are interested. One of these developments led to a

system where a small wafer should be connected at the product. The

wafer is removed when the product is paid for. At leaving the

store without paying for the protected product will result in an

alarm.

In fact the wafer is a resonant circuit that can be brought into

resonance by a magnetic field. The frequency of this (harmonic)

field is swept around the resonance frequency of the wafer. At the

moment the wafer gets into resonance it will create a magnetic

field by itself. This (secondary) field can be detected. In

previous systems one coil was used for the creation of the

magnetic field and the reception of the secondary field. This

principle has a few practical disadvantages. Therefore new methods

have been looked for. The most logical alternative is to separate

the send and receive functions by using two coils (one for the

creation of the magnetic field and one for the detection of the

secondary wafer field).

The advantages of this configuration are quite obvious:

A) More freedom in constructing the two coils.

B) By decoupling the send and reception coil the latter will only

receive the wafer influence.

A theoretic analysis of this configuration led to the conclusion

that a detector based on the principle of synchronous detection is

the most sensitive. Fur.thermore it is less sensitive for external

influences (disturbances).

A combined imaginary part detector and phase detector where

developed and the expectations where fulfilled.
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To increase performance of the system digital signal processing

can be used. Therefore a new method of suppression of disturbance

(and noise) and a new method of detection (based on the estimation

of the systemparameters) are presented. In this way sensitivity

can be increased and disturbance can be suppressed.

tlB Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven

dit werk uiterlijk terugbezorgen op laatst gestempelde datum

FA 860915



Samenvatting.

De ontwikkeling van alarmapparatuur om winkeldiefstal (gedurende

openingstij d) tegen te gaan is tegenwoordig een onderwerp waar

meerdere bedrijven in een concurrentieslag mee bezig zijn.

Een van deze ontwikkelingen heeft tot nu toe geleid tot een

systeem waarbij er aan elk te beveiligen produkt een zogenaamde

wafer bevestigd dient te worden, welke bij het afrekenen aan de

kassa verwijderd wordt. Bij het verlaten van het winkelpand zal

detektie plaatsvinden van eventuele wafers (gestolen goederen),

waarna alarmering zal plaatsvinden.

De wafer is in feite een resonantiekring welke door een magnetisch

veld in resonantie gebracht kan worden.

De frequentie van het magnetisch veld wordt daartoe rond de

resonantiefrequentie van de wafer gewobbeld. Op het moment dat de

wafer in resonantie is creeert ze zelf ook weer een magnetisch

veld. Dit veld kan gedetekteerd worden. In eerder ontwikkelde

systemen werd de detektie van de wafer gedaan door dezelfde spoel

als die het magnetische veld creeert. Dit principe heeft een

aantal praktische bezwaren, waardoor er naar alternatieven gezocht

is.

Het voor de hand liggende alternatief is de scheiding van de

zendfunktie (het creeeren van het magnetische veld) en de

ontvangfunktie (het ontvangen van het veld van de wafer). Daartoe

worden voor beide funkties afzonderlijke spoelen gebruikt.

De voordelen van deze configuratie liggen voor de hand:

A) Meer vrijheid in het ontwerpen van de spoelen.

B) Door de zend- en de ontvangspoel ontkoppeld ten opzichte van

elkaar op te stellen kan er voor gezorgd worden dat de

ontvangspoel alleen het magnetische veld van de wafer opvangt.

Een theoretische uitwerking van deze configuratie heeft geleid tot

de conclusie dat een detektor gebaseerd op het principe van de
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synchrone detektie het gevoeligste is en tevens de minste

storingsgevoeligheid heeft. Een gecombineerde imaginaire deel en

fase-detektor werd gerealiseerd en de verwachtingen werden

bevestigd.

Om de prestaties van het systeem nog meer te verbeteren kan men

digitale signaalverwerking toepassen. In tegenstelling tot

eerdere systemen werd een detektiemethode gebaseerd op de

schatting van de systeemparameters voorgesteld en verder

uitgewerkt.

De gevoeligheid van het totale systeem kan hietdoor worden

vergroot en de storingsgevoeligheid kan verder worden onderdrukt.
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Hoofdstuk 1. Inleiding.

De laatste jaren is er sprake van een toename van het aantal

winkeldiefstallen. Dit heeft mede door de verbeterde elektronische

technieken geleid tot de ontwikkeling van een aantal

alarmeringssystemen die "het kwaad" zouden moe ten uitbannen.

Over de oorzaken van de toename van het aantal winkeldiefstallen

zal hier geen uitspraak gedaan worden ofschoon het natuurlijk

beter zou zijn om op dit gebied door onderzoek iets (proberen) te

bereiken.

In di t schrift zullen alleen de technische aspekten en

verbeteringen van een systeem dat reeds enkele jaren in (grote)

winkelpanden wordt toegepast aan de orde komen. Tot deze beperking

leidde de afstudeeropdracht alsrnede de aard van de verrichtte

studie elektrotechniek.

Tegenwoordig bestaat er een alarrneringssysteern voor winkels, welke

produkten tegen diefstal beveiligt gedurende de openingstijden.

Aan elk te beveiligen produkt wordt daartoe een zogenaamde wafer

bevestigd. Deze wafer is een klein rechthoekig of rond plaatje

waarin zich een spoel en een condensator (resonantiekring)

bevindt.

De bedoeling hierbij is dat de wafer na het afrekenen van het

produkt aan de kassa verwijderd wordt. Indien iernand zonder af te

rekenen het winkelpand wil verlaten is de wafer dus niet

verwijderd. Bij het verlaten van het winkelpand dient dit

onherroepelijk aan de bedrijfseigenaar (door middel van een

alarrnsignaal) gerneld te worden.

Het elektrische principe waarop het systeern gebaseerd is staat

bekend als de magnetische koppeling van spoelen.

De wafer is dus een resonantiekring welke door rniddel van een

wisselend magnetisch veld in resonantie gebracht kan worden.

Daartoe is er aan de uitgang van de winkel een spoel opgesteld die

dit veld creeert. De frequentie van het magnetisch veld wordt

"gewobbeld" rond de resonantiefrequentie van de wafer.

Als de wafer in de buurt van deze spoel kornt geraakt ze bij elke
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wobbelperiode in resonantie. Op dat bijzondere moment is de stroom

door de waferspoel maximaal, waardoor deze op zijn beurt weer een

magnetisch veld creeert. Dit magnetisch veld veroorzaakt weer een

EMK in de spoel die ook het veld creeert. Deze

frequentieafhankelijke verandering van de relatie tussen de

spanning en de stroom kan gedetekteerd worden.

In het kader van mijn afstudeerprojekt aan de Technische

Universiteit Eindhoven was het de bedoeling om een verbeterde

versie van het al bestaand anti-diefstal-alarmeringssysteem te

ontwikkelen.

Technische problemen die met het systeem samenhangen kan men

onderverdelen in twee categorieen:

Valse alarmering als gevolg van storingsinvloeden.

Geen alarmering als gevolg van de beperkte gevoeligheid van

het systeem.

In de volgende hoofdstukken zal aandacht geschonken worden aan de

mogelijkheden tot verbetering van het bestaande systeem.

9



Hoofdstuk 2. Analyse en evaluatie van het bestaande systeem.

Het bestaande systeem is gebaseerd op het principe van twee

magnetisch gekoppelde spoe1en.

Ten eerste is er een gecombineerde zend- en ontvangspoe1.

De wafer welke aan het (te bevei1igen) produkt bevestigd wordt

bevat de tweede spoe1. Samen met een condensator vormt deze

waferspoe1 een resonantiekring. Door de gecombineer'de zend- en

ontvangspoe1 met een wisse1spanning of stroom te bekrachtigen

wordt er een magnetisch veld opgebouwd. A1s de waferspoe1 zich in

het magnetische veld bevindt en deze spoe1 omvat flux dan spreekt

men van magnetische koppe1ing tussen beide spoe1en. Magnetische

koppe1ing tussen twee spoe1en wordt gemeten met twee grootheden;

de coefficient van wederz ij dse induktie M en de koppe1faktor k.

Tussen deze twee grootheden bestaat het vo1gende verband:

(2.1)

In deze re1atie zijn L
1

en L
2

de induktiecoefficienten van de twee

spoe1en.

In het huidige systeem wordt vervo1gens de frequentie van de

wisse1spanning (stroom) gewobbe1d rond de resonantiefrequentie van

de wafer. De stroom door de waferspoe1 is nu afhanke1ijk van de

frequentie van de bekrachtigingsspanning/stroom. De stroom door de

waferspoe1 za1 op zijn beurt weer een magnetisch veld induceren.

Oit veld za1 vervo1gens weer een k1eine spanning opwekken in de

gecombineerde zend- en ontvangspoe1.

In de nu vo1gende paragrafen zu11en de re1aties tussen de diverse

grootheden ter sprake kqmen en tevens za1 aangegeven worden waarom

het huidige operatione1e systeem beperkte moge1ijk~eden tot

verbetering biedt.
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2.1. De spanning-stroomre1atie van de zend- en ontvangspoe1.

In de in1eiding van dit hoofdstuk werd kwa1itatief aangegeven op

we1k principe het huidige a1armeringssysteem berust. Nu vo1gen een

aanta1 uitdrukkingen die kwantitatief de spanning-stroomre1aties

beschrijven. (Een meer uitvoerige beschrijving van dit systeem

vindt u in 1iteratuur [3).)

Een e1ektrisch vervangingsschema voor de wafer vormt de eerste

stap in de mode11ering van het systeem. Er wordt gekozen voor een

serieresonantiekring. Deze kring bevat naast de spoe1 en de

capaciteit een serieweerstand. Deze serieweerstand representeert

de ge1eidingsweerstand van de spoe1 en de die1ektrische ver1iezen

in de capaciteit. In de buurt van de resonantiefrequentie vo1doet

in vo1doende mate. gecombineerde zend-dit model

ontvangspoe1 heeft eveneens

De

naast een induktiviteit

en

een

serieweerstand (en een k1eine capaciteit welke in het model

verwaar100sd wordt). Figuur 2.1 geeft de situatie schematisch

weer.

ZENO/ONTVANG-SPOEL

M12

r------------ ... .,
, L2 I:E;J:I I

: R2 1:1.:
: C2 1:
I I" II I
I IL. J

WAFER

Figuur 2.1. De Bchematische voorstelling van het Bysteem.
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In deze figuur zijn bovendien ook de spanningen en stromen van het

systeem genoteerd:

De serieweerstand van de gecombineerde zend- en

ontvangspoel.

De induktiviteit van de gecombineerde zend- en

ontvangspoel.

De spanning over de gecombineerde zend

ontvangspoel.

en

De stroom door de gecombineerde zend- en

ontvangspoe1.

M
12

De coefficient van wederzij dse induktie tussen de

zend- en ontvangspoe1.

De serieweerstand van de waferspoe1.

De induktie van de waferspoe1.

De capaciteit van de wafercondensator.

De stroom door de waferspoe1.

Nu ge1den de vo1gende spanning-stroomre1aties:

(2.2)

(2.3)

Uit deze twee re1aties kan door middel van de substitutie van

re1atie (2.2) in (2.3) een spanning-stroomre1atie afge1eid worden

tussen de spanning en de stroom van de gecombineerde zend- en

ontvangspoe1:

(2.4)
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Als we de coefficient van wederzijdse induktie vervangen door de

corresponderende koppelfaktor dan wordt de uitdrukking:

(2.5)

2.2. De detektie van de wafer.

Voor de detektie van de wafer zijn er twee grootheden beschikbaar;

de spanning VI en de stroom 11'

Een van beide grootheden dient men met constante amplitude aan de

zendjontvangspoel aan te bieden. De andere grootheid kan

vervolgens gemeten worden. Biedt men bijvoorbeeld een constant

stroomsignaal aan dan kan men de spanning over de spoel meten. We

meten in dit geval dus eigenlijk de impedantie Zl vermenigvuldigd

met een constante. In figuur 2.2 is deze impedantie voor de

volgende parameters weergegeven:

Rl - 0.3 n
Ll - 4.4 JjH

R2 9.9 n
L2 70 JjH

C2 - 111. 69 pF

Deze gekozen parameters zijn in de praktijk bij eerder ontwikkelde

systemen reeds toegepast.

De kwaliteitsfaktor van de wafer komt dan overeen met:

Q - - 80

13
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Hierbij is w
2

de resonantiefrequentie van de wafer. Deze is

gedefinieerd a1s:

1

Dit komt overeen met:

- 1.8 MHz

(2.7)

(2.8)

De wobbe1band omvat 400 kHz. Ze loopt van 1.6 MHz tot 2 MHz.

De 1aatste parameter is de koppe1faktor. Figuur 2.2 geeft de

impedantie weer voor drie verschi11ende koppe1faktoren:

1) k 12 - 0.01

2) k 12 - 0.005

3) k 12 - 0.001
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56r----r---__r---__,-----,-----,-----r-----r-----,

54

46

44
0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7

R.eele deel

Figuur 2.2. De impedant.ie van de zend/ont.vangspoel uit.gezet.

in het. polaire vlak als funkt.ie van de frequent.ie.

De grootste koppelfaktor levert de grootste toename van het reele

deel van de impedantie voor de resonantiefrequentie van de wafer.

Een andere mogelijkheid is om niet de stroom constant te houden

maar de spanning. Door de meting van de stroom meet men nu in

feite de admittantie Yl van de gecombineerde zend- en

ontvangspoel. Deze is voor de gegeven parameters weergegeven in

figuur 2.3.

15



..{).018 r--------,-------,-----...,....-------,-------,

-0.019

11 ..{).02
"'0

.~
osc

'6il
os
.§ -0.021

-0.022

32.521.5
-0.023'-------'----------'-------'------'--------l

0.5

Ree1e deel X10-4

Figuur 2.3. De aclmittantie van de zend/ontvangspoel ui tgezet

in het polaire vlak al5 !unktie van de !requentie.

De figuren 2.2 en 2.3 laten duidelijk zien dat de invloed van de

wafer op het meetsignaal zeer gering is. Hier komt direkt een

praktisch probleem om de hoek kijken. Van het gemeten spannings

of stroomsignaal dient het bekrachtigingssignaal betrouwbaar

afgetrokken te worden om zo aIleen de invloed van de wafer te

kunnen meten.

Bovenstaande figuren laten tevens zien dat er verschillende

mogelijkheden zijn wat betreft de detektie van de wafer. Bij de

impedantiemeting (stroom constant) kan zowel de absolute waarde

als de fase gemeten worden. Het meest voordelig is echter de

meting van het reele deel van de overdracht. Dit kan in principe

gebeuren met behulp van een synchrone detektor. Een probleem dat

hierbij op kan treden is dat een geringe frequentieafhankelijke

fasefout van het demodulatiesignaal leidt tot een volledig

16



verstoorde detektie. Immers het imaginaire dee1 van de impedantie

is imens groter dan het ree1e dee1. Bij een derge1ijke

faseafwijking komt een dee1 van dit frequentieafhanke1ijke signaa1

aan de detektoruitgang a1s storing.

Een ander praktisch prob1eem dat bij deze detektiemethode om de

hoek komt kijken is de rea1isatie van een constante stroombron bij

een dergelijke hoge frequentie waarbij de be1asting een

(frequentieafhanke1ijk) induktief gedrag vertoont.

Bij de admittantiemeting kan men niet zonder meer synchrone

detektie toepassen. De waferinv10ed uit zich hier a1s een dip op

de circe1vormige po1aire curve (figuur 2.3). Het is daarom

noodzake1ijk om de p1aats van deze dip exact te kennen om

bijvoorbee1d het ree1e dee1 te kunnen detekteren. Een moge1ijkheid

om dit prob1eem te omzei1en zou een weerstandsbrugschake1ing

kunnen zijn. (Zie figuur 2.4.) Met behu1p van deze brugschake1ing

is het moge1ijk om de admittantiecurve in het po1aire v1ak over de

ree1e as te verschuiven. Het midde1punt van de po1aire curve wordt

nu naar de oorsprong verschoven.

Rb Ry

'I

R1

L1

Ze

'11 '12

R)(

Filluur 2.4. Admittantie meetbrull.
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A1s de brug optimaa1 is afgerege1d za1 het uitgangssignaa1

constant zijn over het he1e frequentiegebied a1s de wafer niet

aanwezig is. A1s de wafer we1 aanwezig is za1 het uitgangssignaa1

een dip vertonen. In dit geva1 kan in principe de absolute waarde

a1s detektiesignaa1 genomen worden.

Ook is het moge1ijk om de resonantiepiek op de circe1 te

verp1aatsen door een serieschake1ing van een condensator aan de

gecombineerde zend- en ontvangspoe1. Zie figuur 2.5.

R1

L1

Rx

v
C1

Ze

V1 V2

Rb Ry

Figuur 2050 Aangepaste admittantie meetbrug 0

Het is wederom moge1ijk synchrone detektie toe te passen. Het

demodu1atiesignaa1 kan nu eveneens afge1eid worden van het

brug-uitgangssignaa1. oDe inv10ed van de wafer op het

uitgangssignaa1 is nu kwadratisch.

De praktijk wijst echter uit dat voor a11e bovengenoemde methoden

18



het wafersignaal moeilijk te scheiden is van het opgelegde

zendsignaal, omdat beiden behoorlijk in grootte verschillen.

Ret ligt dus voor de hand dat er naar een ander concept gezocht is

om bovenstaand voornamelijk praktisch probleem te voorkomen. In

dit streven is het idee gegroeid om niet langer vast te houden aan

een gecombineerde zend- en ontvangspoel, maar aan een scheiding

van de zend- en ontvangfunktie. Dit leidde in eerste instantie tot

een systeem waarin er een afzonderlijke spoel voor de zendfunktie

is en een afzonderlijke spoel voor de ontvangfunktie. De zendspoel

heeft enkel en aIleen de funktie om een magnetisch veld op te

bouwen. De ontvangspoel heeft aIleen de funktie om het magnetische

wafersignaal op te vangen. Dit heeft het voordeel dat de

brugfunktie direkt gerealiseerd kan worden door de zend- en de

ontvangspoel ontkoppeld op te stellen. De ontvangspoel levert dan

aIleen signaal dat direkt van de wafer afkomstig is.

Door de zend- en ontvangspoel op grotere afstand van elkaar te

plaatsen kan er bovendien voor gezorgd worden dat de

bruggevoeligheid en daardoor de storingsgevoeligheid wordt

verminderd.

In de volgende hoofdstukken zal er een verdere theoretische en

praktische uitwerking plaatsvinden van bovenstaand principe.
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Hoofdstuk 3. De scheiding van zend- en ontvangfunktie.

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk werd aangegeven heeft de

combinatie van zend- en ontvangfunktie in een en dezelfde spoel

een aantal nadelen. Dit is ook de reden waarom er in de nu

volgende hoofdstukken zal worden afgeweken van dit idee.

Het ligt voor de hand om een configuratie te veronderstellen

waarbij de zend- en ontvangfunktie ontkoppeld zijn. In de praktijk

zou dit kunnen betekenen dat er een of meer afzonderlijke zend- en

ontvangspoelen zijn opgesteld. Aangezien slechts de invloed van

het wafersignaal interessant is voor de detektie kan de

ontvangspoel(en) zodanig ten opzichte van de zendspoel(en) worden

opgesteld dat ze ontkoppeld zijn. Dit betekent dat er aan de

ontvangspoel(en) in principe geen signaal gemeten wordt. Komt nu

de wafer in het magnetische veld van de zendspoel dan zal deze op

zijn beurt weer gekoppeld zijn met de ontvangspoel; er is een

frequentie-afhankelijk signaal aan de uitgang van de ontvangspoel.

De voordelen van deze configuratie liggen voor de hand:

A) Ten eerste hoeft men nu geen

(elektronisch) van het meetsignaal

wafersignaal te krijgen.

groot

af te

signaal meer

trekken om het

B) Ten tweede heeft men nu meer vrijheid in het ontwerpen van de

zend- en ontvangspoel(en).

3.1. De theoretische beschouwing van het systeem met drie spoelen.

Zoals reeds vermeld is het principe van twee gekoppelde spoelen

verlaten. In deze paragraaf wordt dan ook de theoretische

uitwerking van het alarmsysteem gebaseerd op drie gekoppelde

spoelen gepresenteerd. Schematisch kan men dit voorstellen zoals
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is weergegeven in figuur 3.1.

parameters vermeld welke een

gedrag aan ontvangzijde:

In deze figuur zijn bovendien de

belangrijke rol spelen voor het

Ll Coefficient van zelfinduktie van de zendspoel.

L2 Coefficient van zelfinduktie van de waferspoel.

L3 Coefficient van zelfinduktie van de ontvangspoel.

Rl Serieweerstand van de zendspoel.

R2 Serieweerstand van de waferspoel.

R3 Serieweerstand van de ontvangspoel.

C2 De capaciteit van de wafercondensator.

M12 Coefficient van wederzijdse induktie tussen de

zend- en waferspoel.

M23 Coefficient van wederzijdse induktie tussen de

wafer- en ontvangspoel.

M13 Coefficient van wederzijdse induktie tussen de

zend- en ontvangspoel.

10413

Ri

Vi OU
10412

ZENOSPOEL

-------------~L2 I

6J2 j
C2 :

I
I
I_____________ .J

10423

WAFER

L3

R3

ONTVANGSPOEL

V3

Figuur 3.1. Bet Bysteem gebaseerd op drie gekoppelde llpoelen.
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Met de coefficienten van wederzijdse induktie M.. kunnen weer
1J

koppe1faktoren gere1ateerd worden op de vo1gende wijze:

M••
1J (3.1)

Om het gedrag aan de ontvangspoe1 te kunnen bestuderen wordt een

uitdrukking voor de overdracht van de zend- naar de ontvangspoe1

afge1eid.

A11ereerst vo1gen hier de spanning-stroomre1aties voor de drie

gekoppe1de spoe1en:

(3.2)

(3.3)

(3.4)

A1s men er nu van uit gaat dat de spanning aan de ontvangzijde

stroom1oos wordt afgenomen (1
3
-0) dan reduceren bovenstaande

uitdrukkingen tot:

(3.5)

(3.6)

(3.7)
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Vanwege het feit dat de stroom door de ontvangspoel nul is

beinvloedt deze het magnetische veld, dat gevormd wordt door de

zendspoel, niet. Daarom zijn de spanning-stroomrelaties (3.5) en

(3.7) dezelfde als die welke het systeem gebaseerd op twee spoelen

beschrijven. (Zie hoofdstuk 2).

Met behulp van bovenstaande drie uitdrukkingen is het nu mogelijk

om de overdrachtsverhouding V3/Vl te bepalen:

(3.8)

In deze uitdrukking dient men nog relatie (3.7) te substitueren.

Dan krijgt men tenslotte:

Ll 2
C - w .Ll ·L2) +

2

j .(w.R2 ·Ll + w.Rl ·L2-

(3.9)

Deze bovenstaande uitdrukking geeft het verband van de overdracht

tussen de zend- en ontvangspoel weer sls funktie van de frequentie

voor het geval dat de zend- en ontvangspoel volledig ontkoppeld

zijn (M
13

-O).

Als in deze uitdrukking tenslotte de coefficienten voor

wederzij dse induktie vervangen worden door de corresponderende

koppelfaktoren dan krijgt men de uitdrukking:
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1
-2- ))
w .C

2

(3.10)

Bovenstaande uitdrukking verschaft echter weinig inzicht in het

gedrag van het systeem afhanke1ijk van de diverse pa~ameters. Dit

is de reden dat nu een soortge1ijke uitdrukking afge1eid wordt

waarin de frequentie w imp1iciet met de ingevoerde impedanties mee

in beschouwing wordt genomen.

Eerst worden daartoe gedefinieerd:

Zl R
1 + jw.L

1
De impedantie van de zendspoe1.

Z3 R3 + jw.L
3

De impedantie van de ontvangspoe1.
1

Z2 R2 + jw.L
2

+ jw,C
2

De serie-impedantie van de wafer.

Verder dienen de vo1gende overdrachtsimpedanties gedefinieerd te

worden:

Z12 jw.M12 : De overdrachtsimpedantie tussen de zend- en

waferspoe1.

Z23 - jw.M23 : De overdrachtsimpedantie tussen de wafer- en

de ontvangspoe1.

De overdrachtsimpedantie tussen de zend- en de

ontvangspoe1.

Vo1gens de e1ektrische netwerktheorie ge1dt dat voor e1ke

wi11ekeurige overdrachtsfunktie een bi1ineaire afhanke1ijkheid

bestaat naar aIle inwendige impedanties. Zie figuur 3.2.
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-X---·I Z_i__----'---Y

Figuur 3.2. Overdrachtefunktie voorgeeteld door een blackbox.

Dus voor elke impedantie Zi uit de blackbox geldt:

y

X

o,Zi + f3

Z, + A
1

(0, f3 en A zijn complex) (3.11)

Elke overdrachtsfunktie van deze vorm heeft de eigenschap dat een

cirkel wordt afgebeeld op een andere cirkel, Verder geldt dat de

afbeelding hoektrouw is, Dit betekent dat de hoek waaronder twee

curven zich snijden in het domeinvlak gelijk is aan de hoek tussen

de afbeeldingen van de curven in het afbeeldingsvlak.

Het gedrag van de overdracht van de zend- naar de ontvangspoel

afhankelijk van de wafer-impedantie Z kan nu bestudeerd worden.

Voor het alarmsysteem gelden de volgende spanning-stroomrelaties:

VI - Zl,l l + Z12,1 2 + Z13,13
V3 Z3,1 3 + Z23,12 + Z13· 1l

Z2· 12 + Z12,1 l + Z23,1 3 - 0

(3.12)

(3.13)

(3,14)

Ook nu wordt ervan uit gegaan dat de stroom door de ontvangspoel

nul is (1
3
-0), De vergelijkingen worden dan:

Zl,l l + Z12,1 2
Z23· 12 + Z13,l l
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Voor de overdracht geldt nu:

(3.17)

Z23· I 2 + Zl3. I l

Zl· I l + Z12· I 2
(3.18)

Met behulp van uitdrukking (3.17) worden de stromen II en 12
geelimineerd en de volgende uitdrukking resulteert hieruit:

(3.19)

Deze uitdrukking transformeert de waferimpedantie Z2' welke een

ontaarde cirkel (rechte) in het complexe vlak beschrijft naar een

nieuwe cirkel.

Gaat men er van uit dat de koppelfaktor tussen de zend- en

ontvangspoel nul is (k13-O) dan is ook M13-O en derhalve Z13-0.

De volgende eenvoudige uitdrukking blijft nu over:

(3.20)

Nogmaals dient vermeld te worden dat aIle impedanties

frequentie-afhankelijk zijn waardoor de overdracht als funktie van

w niet bilineair is. Dit heeft men reeds kunnen concluderen uit

uitdrukking (3.10).

Als in uitdrukking (3.20) de impedanties ingevuld worden krijgt

men uiteraard dezelfde uitdrukking als (3.10).
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3.2. Het po1aire diagram van de overdracht.

In de vorige paragraaf is uitvoerig de overdrachtsfunktie van het

systeem afge1eid. In de nu vo1gende paragrafen za1 een meer

nauwkeurige analyse van deze funktie p1aatsvinden door midde1 van

de af1eiding van het po1aire diagram.

Om dit te kunnen vastste11en worden eerst enke1e 1imietwaarden van

de overdracht bepaa1d:

V3
lim (V ) - 0
w-+O 1

(3.21)

Vervo1gens kan de richting in het vertrekpunt (de oorsprong)

bepaa1d worden door het argument van de overdracht te berekenen

voor w-+O :

lim ( arg ( :3 ) ) _ 0 - (-~/2) - ~/2
w-+O 1

De funktie vertrekt dus in de +j-richting.

(3.22)

V
3

lim ( ) -
w-+<o V1

k12 ·k23 ,J'<L;)

J(L1).(ki2 - 1)
(3.23)

De funktie komt dus voor w-+<o aan op de negatief ree1e as.

Nu kan vervo1gens ook de richting van de overdracht bepaa1d worden
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voor w-+<O. Deze kan het eenvoudigste berekend worden door het

aankomstpunt te verschuiven naar de oorsprong en vervolgens het

argument van de verschoven overdrachtsfunktie te bepalen voor w-+<O.

*

*

(3.24)

) - ~/2 - 0 - ~/2 (3.25)

De richting in het aankomstpunt is dus +j.

Men kan nu verder ook de snijpunten van de funktie met de reele en

imaginaire as gaan bepalen:

De overdracht is reeel als geldt:

) - 0 (3.26)

Deze uitdrukking leidt tot de frequentie:

w - (3.27)

Met andere woorden: De overdracht heeft buiten de punten voor w-O

en w-+<O een snijpunt met de reele as.

De grootte van deze reele waarde is positief en bedraagt:
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V3
( V

1
)snijpunt-

(3.28)

Uit het feit dat de funktie een snijpunt met de ree1e as heeft kan

nu a1 gecon1udeerd dat deze ook een snijpunt met de imaginaire as

moet hebben.

Dit snijpunt treedt op a1s ge1dt:

(3.29)

Dit betekent dat de frequentie dan ge1ijk is aan:

w = (3.30)

De grootte van deze negatief imaginaire waarde bedraagt:

V3
( V

1
) snijpunt-

w
1

-2- )
w .C2

(3.31)

Het po1aire diagram kan nu geschetst worden. Zie figuur 3.3.
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y-as

x-as

Figuur 3.3. Schets van het polaire diagram

van de overdrachtsfunktie van het systeem.

3.3. Het resonantiepunt in het polaire diagram.

Het is uiteraard van belang om te weten op welk punt van de

polaire curve zich het resonantiepunt bevindt.

Voor de bepaling van dit punt wordt in eerste instantie de eerder

afgeleide biliniaire afbeelding genomen:

(3.20)

Als men de fysische grootten van de betreffende impedanties gaat

vergelijken dan kan men concluderen dat de overdrachtsimpedanties
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Zl2 en Z23 als gevolg van de afstand van de wafer naar

respectievelijk de zend- en ontvangspoel zeer klein kunnen worden.

Derhalve passen we de volgende verwaarlozing toe:

(3.32)

Dit levert de vereenvoudigde uitdrukking voor de overdracht op:

(3.33)

Deze uitdrukking kan nog verder vereenvoudigd worden door aan te

nemen dat de impedantie van de zendspoel volledig imaginair is:

(3.34)

Bij de frequenties waarbij het systeem bedreven wordt is deze

benadering geoorloofd. Door de substitutie van de

frequentieafhankelijke impedanties krij gt men:

- jw.M12 .M23
Ll ,Z2

(3.35)

Als nu een (relatief) klein frequentiegebied rond de

resonantiefrequentie van de wafer in beschouwing genomen wordt dan

kan globaal gesteld worden dat de variatie van de lineaire funktie

jw klein is ten opzichte van de variatie van de impedantie Z2' Dit

rechtvaardigt het idee om de teller van uitdrukking (3.35)

constant te nemen. Er blijft dus slechts een variabele over welke

varieert; de waferimpedantie Z2' Deze impedantie beschrij ft een
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rechte in het polaire vlak. Voor de resonantiefrequentie is deze

impedantie reeel en gelijk aan de weerstand R
l

. Aangezien

uitdrukking (3.35) onder bovenstaande aanname een bilineaire

afbeelding is wordt de rechte van de waferimpedantie voor het

betreffende beperkte frequentiegebied afgebeeld op een cirkel met

het middelpunt op de negatief imaginaire as. Het beeldpunt van de

resonantiefrequentie van de wafer komt overeen met het snij punt

van deze cirkel met de imaginaire as.

Deze laatste conclusie kon ook al getrokken worden na een grondige

inspectie van uitdrukking (3.30) uit de vorige para'graaf. Onder

aanname dat de weerstandswaarden R
l

en R
2

en de koppelfaktor k
12

erg klein zijn ten opzichte van de overige parameters

vereenvoudigd de uitdrukking tot de resonantiefrequentie van de

wafer:

w -2
1

(3.36)

Samenvattend kan dus gesteld worden dat de polaire figuur rond de

resonantiefrequentie lijkt op een cirkel. Voor ~O en ~ gedraagt

de figuur zich zoals beschreven in de vorige paragraaf.

In figuur 3.4 is het polaire diagram uitgezet voor een aantal

hypothetische waarden van de variabelen. Ze komen overeen met de

waarden die in het vorige hoofdstuk werden genomen voor het

systeem met de twee gekoppelde spoelen.

De parameters van de ontvangspoel (R
3

en L
3

) hebben daarentegen

geen enkele invloed op de overdracht van het systeem. Er wordt

verondersteld dat beide spoelen ontkoppeld zijn opgesteld M
13

-O

(of k
13

-O). Voor het maken van de polaire diagram wordt verder

verondersteld dat de koppelfaktor k
12

-k
23

. De plot werd tenslotte

gecreeerd voor drie verschillende k
12

-waarden (0.01, 0.005 en

0.001).
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Reele deel xlO·3

Figuur 3.4. De polaire overdracht van het systeem.

Figuren 3.5 en 3.6 geven een uitvergroting van het gedrag rond de

oorsprong. De eerste figuur 1aat hierbij zien hoe het gedrag is

voor de frequentieband van 0 Hz tot 1.2 MHz en voor de

frequentieband van 5 MHz tot ~. De tweede figuur (3.6) 1aat zien

hoe de overdracht zich gedraagt voor frequentiewaarden buiten de

(in het vorige hoofdstuk veronderste1de) wobbelband van 1.6 MHz

tot 2 MHz.
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Figuur 3,5, Polair diagram voor lage en

hoge frequenties,
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Figuur 3.6. Polair diagram voor frequenties bui ten

de wobbe lband .

3.4. De mogelijke frequentiecurven.

Uit de overdrachtsfunktie kan men vier grootheden afleiden welke

voor de detektie in aanmerking komen. Deze vier grootheden zijn:

A) De absolute waarde.

B) De fase.

C) Het reele deel.

D) Het imaginaire deel.

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de overdrachtsfunktie in

het polaire vlak (voor een frequentieband rond de
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resonantiefrequentie van de wafer) een circel beschrij ft. Het

middelpunt van deze circel ligt op de imaginaire as. Verder gaat

deze circel denkbeeldig door de oorsprong. In dit verband is de

term "denkbeeldig" gebruikt, omdat het gedrag van de overdracht

voor erg lage en erg hoge frequenties geen circel meer beschrijft.

Om een betere indruk te krij gen over het verloop van de vier

grootheden als funktie van de frequentie volgen hier enkele

grafieken, welke het gedrag beschrijven als funktie van de

frequentie. Deze figuren zijn direkt afgeleid uit de polaire

overdracht zoals deze is weergegeven in figuur 3.4. (De parameters

zijn hetzelfde. AIleen de frequentieschaal loopt hier van 1.6MHz

tot 2MHz.)

xlO-3

8

7

6

5

<Il
c:l 4
-<

3

2

21.951.91.85
ob=i:::==:=====~~-==-----'"--==::::===::;:=====:J
1.6 1.65 1.7 1.75 1.8

f(Hz) x106

F1guur 3.7. De absolute waarde van de overdracht.
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Figuur 3.8. De rase van de overdrachts!unktie.
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Figuur 3.9. Bet reele deel van de overdracht.
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Figuur 30100 Het imaginaire deel van de overdracht 0

Alle bovenstaande grootheden komen in principe in aanmerking voor

de detektie van de wafer in het magneetveld.

Als de wafer afwezig is zijn de grootheden A, C en Dover het hele

frequentiegebied nul. Grootheid B, de fase I kan bij afwezigheid

van de wafer een oscillerend karakter krijgen. De fase is dan

onbepaald.

Als de wafer in het magneetveld van de zendspoel aanwezig is

hebben bovenstaande curven allen een specifiek verloop dat

eenduidig bepaald wordt door de eigenschappen van de wafer (de

kwaliteitsfaktor) en de afstanden van de wafer tot de zend- en

ontvangspoel. Deze parameters zijn allen reeds verwerkt in de

overdrachtsfunktie in de vorm van de koppelfaktoren (k
12

en k
23

)

en de wafer-serieweerstand (R
2
).
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gerelateerd

als voIgt

3.5. De invloed van de waferparameters op de overdrachtsfunktie.

In de voorgaande beschouwing is de overdrachtsfunktie afgeleid. De

wafer werd hier gemodelleerd als een serieresonantiekring. Deze

serieresonantiekring wordt, zoals reeds in de vorige paragraaf

werd vermeld. bepaald door drie parameters; een serieweerstand

(R
2
). een capaciteit (C

2
) en een induktiviteit (L

2
).

Met een resonantiekring kan een kwaliteitsfaktor Q
2

worden. Deze is voor een serieresonantiekring

gedefinieerd:

Q 2
(3.37)

In deze uitdrukking stelt w
2

de resonantiefrequentie van de wafer

voor. Met behulp van uitdrukking (3.37) kan de waferimpedantie 22
als voIgt herschreven worden:

(3.38)

Substi tutie van deze funktie in de bilineaire overdracht (3.20)

levert het inzicht dat een hogere kwaliteitsfaktor een hogere

absolute waarde van de overdracht betekent. Verder betekent de

smallere bandbreedte van de wafer tevens een versmalling van de

bandbreedte van het overdrachtssysteem.

In de praktijk betekenen deze parameters dat een wafer met een

hoge kwaliteitsfaktor op grotere afstand van de zend- en

ontvangspoel detekteerbaar blij ft. (Hierbij worden de ruis - en

stoorsignalen in het systeem constant verondersteld.)

Andere parameters welke samenhangen met de constructie van de

wafer zijn de koppelfaktoren k
l2

en k
23

. De grootte van deze
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koppelfaktoren worden daarnaast tevens bepaald door de zend- en

ontvangspoel(en).

Uit het bovenstaande blijkt dat de kwaliteitsfaktor van de wafer

geoptimaliseerd dient te worden.

De optimalisatie van de koppelfaktoren k
12

en k
23

wat betreft de

wafer komt neer op de vergroting van de door de wafer en

respectievelijk de zend- en ontvangspoel omvatte flux. Hierbij

dient dus een compromis te worden gesloten tussen een maximaal

spoeloppervlak en de eis dat de wafer niet te groot van afmeting

mag zijn.

Een optimale keuze van de materialen en een goede construktie van

de wafer kunnen de systeemeigenschappen belangrijk verbeteren.

Deze materie werd reeds aan een onderzoek onderworpen en is

uitvoerig beschreven in literatuur [4].
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Hoofdstuk 4. Detektieprincipes; de invloed van ruis en storing.

In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat er in principe vier

grootheden voor de detektie in aanmerking komen. Om tot een

verantwoorde keuze van het detektiemechanisme te komen zal er

allereerst getracht worden om de verschillende voor- en nadelen

van de diverse detektieprincipes te evalueren. Hierbij spelen

faktoren als storingsgevoeligheid en ruis een grote rol.

4.1. De invloed van ruis.

De aan de detektoruitgang te meten ruis bestaat uit twee

componenten. De eerste component is de zogenaamde antenneruis

welke door de onvangspoel wordt ontvangen. Deze component ontstaat

als gevolg van de superpositie van velerlei zwakke stoorbronnen

(straling) welke in de spoel een elektrische spanning opwekken.

Dit signaal heeft een niet-deterministisch karakter.

De tweede component is de ruis welke door de elektronische

componenten van de detektorschakeling wordt geintroduceerd.

Goed beschouwd is ruis in principe niet een beperkende faktor van

belang. Dit hangt samen met het feit dat men het gehele systeem op

een bepaalde maximum gevoeligheid ingestelt. Deze kan in principe

zodanig ingesteld worden dat er nooit een "vals" alarm (als gevolg

van ruis) kan optreden.

De invloed van stoorsignalen kan in dit verband meer destruktief

werken. Stoorsignalen zijn groter (verondersteld) dan ruis. Ze

kunnen zelfs groter zijn dan het wafersignaal. Om iets aan de

invloed van een stoorbron te kunnen doen zal eerst bekeken moe ten

worden hoe een dergeJijke signaal aan de klemmen van de

ontvangspoel uitziet.
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4.2. De invloed van een stoorbron.

Er zijn twee categorien stoorbronnen welke de detektie van de

wafer bemoeilijken en een vals alarm kunnen veroorzaken.

Onder de eerste categorie vallen stoorbronnen welke een

deterministisch (voorspelbaar) gedrag vertonen. De bron is hierbij

van een dermate sterkte dat ze de detektiegevoeligheid vermindert.

In de meeste gevallen bestaat zo'n stoorbron uit een wisselend

magnetisch veld met (vrijwel) constante frequentie. In de praktijk

dient men hierbij te denken aan radiozenders welke eveneens in de

betreffende frequentieband aktief zijn. Het magnetisch veld van

een dergelijke bron wekt in de ontvangspoel een elektrische

spanning op met (vrijwel) constante frequentie.

De tweede categorie omvat stoorsignalen welke een niet

deterministisch (stochastisch) gedrag vertonen. Een veel

voorkomend stoorsignaal zijn (herhalende) schakelpulsen. In eerder

ontwikkelde systemen heeft vooral deze laatste categorie voor veel

problemen gezorgd. Men dient namelijk te bedenken dat deze

signalen ook kunnen ontstaan in het magnetische veld dat door het

systeem zelf gegenereerd wordt. Het magnetische veld wekt namelijk

in alle geleiders die zich binnen het veld bevinden spanningen en

stromen op. Als een "kring"-geleider welke magnetische flux omvat

wordt onderbroken of gesloten dan zal dit eveneens een

spanningspiek aan de ontvangspoel opleveren. (In eerder

ontwikkelde systemen werd dit ook wel het "kinderwagen" -probleem

genoemd naar de veroorzaker van vele valse alarmen.)

In de hierna volgende paragrafen zal worden bekeken in hoeverre

deze stoorsignalen de detektie van de wafer bemoeilijken en wat er

gedaan kan worden om dit signaal te scheiden van het signaal wat

afkomstig is van de wafer.
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4.2.1. Het sinusoidaa1 stoorsignaa1.

Het sinusoidaa1 stoorsignaa1 heeft een vaste frequentie. Het

wobbe1signaa1 vanze1fsprekend niet. Het signaa1 aan de

ontvangspoe1 is natuur1ijk een superpositie van het wafersignaa1

en het stoorsignaa1. De detektiemethoden reageren uiteraard gehee1

verschi11end op een stoorsignaa1. Op welke wijze de detektie van

de wafer verstoord wordt za1 met behu1p van figuur 4.1 toege1icht

worden.

Reele deel

Imaginaire deel

Figuur 4.1. De invloed van _en stoors ignaal

op het detektiesignaal.

Deze figuur laat het po1aire diagram van het uitgangssignaa1 zien

uitgaande van een vaste zendfrequentie. A1s bijvoorbee1d een

overdrachtsvektor x (d.w.z. een vaste frequentie) in b~schouwing

genomen wordt, dan dient het stoorsignaa1 (dat als een vektor a
genoteerd wordt) te worden opgete1d (superpositie) bij deze vektor
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x. Aangezien het stoorsignaal (d) niet dezelfde frequentie heeft

als het wobbelsignaal (x) beschrijft de eerste een cirkel in het

polaire vlak van het ui tgangssignaal. De frequentie waarmee de

stoorvektor ronddraait in het complexe vlak is gelijk aan de

verschilfrequentie van het uitgangssignaal en het stoorsignaal.

Het aan de ontvangspoel gemeten signaal kan nu voorgesteld worden

door de vektor o.
In principe kan ook de invloed van de ruis in dit model verwerkt

worden. (Zie de vorige paragraaf.) Ken dient dan een vierde vektor

n te introduceren. Deze vektor kan eveneens bij de

wobbelsignaalvektor (x) en de stoorsignaalvektor (d) opgeteld

worden. Het aan de klemmen van de ontvangspoel gemeten signaal

(vektor 0) is nu gelijk aan de som van de overige drie vektoren

(x, d en n). Vektor n heeft een Gaussisch karakter en kan derhalve

binnen een klein cirkelvormig gebied voorkomen.

Bij omhullende detektie (de absolute waarde van het signaal) uit

het stoorsignaal zich als een constante spanning, waarop het

wafersignaal (resonantiepuls) gesuperponeerd is. Een omhullende

detektor kan gerealiseerd worden met behulp van een

gelijkrichtschakeling welke het signaal dat afkomstig is van de

ontvangspoel gelijkricht.

Een imaginaire of reele deel detektor welke gebaseerd is op het

principe van de synchrone detektie levert het volgende resultaat

op:

Het signaal aan de ontvangspoel wordt met behulp van het

wobbelsignaal teruggemengd (vermenigvuldigd) naar de basisband.

De detektoruitgang heeft nu het verloop van het imaginaire (reele)

gedeelte van de overdracht als funktie van de frequentie. Zie

figuren 3.9 en 3.10.

De stoorcomponent wordt eveneens teruggemengd en verschijnt aan de

detektoruitgang als een (quasi) harmonisch signaal met de

verschilfrequentie van ~et wobbelsignaal en het stoorsignaal. Een

basisband laagdoorlaat filter beperkt de invloed van de stoorbron

in de wobbelband tot de dubbele bandbreedte van het

laagdoorlaatfilter (rond de frequentie van het stoorsignaal). Het

basisband filter is toch al nodig voor de onderdrukking van de
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dubbele frequentiecomponent en ruis.

De detektie van het imaginaire deel ten opzichte van het reele

deel is interessanter, omdat het imaginaire deel een puls is welke

vrijwel bij 0 begint en daar ook weer eindigt. Het verloop van de

puls beperkt zich daarbij bovendien tot het negatief imaginaire

deel van het polaire vlak. De gemiddelde waarde van deze puls is

derhalve ongelijk nul.

Een stoorsignaal en/of ruissignaal hebben beide gemiddelde waarde

nul. Op deze wijze wordt het mogelijk om het wafersignaal te

onderscheiden van een stoorsignaal (of ruissignaal).

Een voordeel van deze imaginaire deel detektor is dus dat de

invloed van de wafer zichtbaar blijft onafhankelijk van de grootte

van het stoorsignaal of de frequentie van het stoorsignaal. (De

wafer blijft zelfs detekteerbaar als de stoorfrequentie gelijk is

aan de resonantiefrequentie van de wafer.)

Om het imaginaire deel te willen detekteren in plaats van het

reele deel dient het demodulatiesignaal (wobbelsignaal) of het

signaal afkomstig van de ontvangspoel eerst 90 graden in fase

verschoven te worden. (Voor het stoorsignaal maakt deze aktie

uiteraard geen verschil.)

Een fasedetektor zal als gevolg van het stoorsignaal veel

ongevoeliger worden. Er treedt een drempeleffekt op. Als het

stoorsignaal (met een frequentie binnen de ontvangband) groter is

dan het wafersignaal dan wordt de nuldoorgang (fase) van het

ontvangen signaal al snel geheel bepaald door het stoorsignaal; de

wafer is dan niet meer detekteerbaar.

Het drempeleffekt is ook van belang als beperkende faktor wat

betreft de gevoeligheid bij afwezigheid van een stoorsignaal. Als

het wafersignaal te klein is zal de fase volledig bepaald worden

door de ruisvektor (n).

Men kan algemeen stellen dat de eigenschappen van het stoorsignaal

(bandbreedte, amplitud~) in feite bepalen welk detektieprincipe

het betrouwbaarste is. Het kan namelijk voorkomen dat voor het ene

stoorsignaal de fasedetektor het beste voldoet en voor het andere

de imaginaire (reele) deel detektor.
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In het bovenstaande wordt gesuggereerd dat er een keuze uit de

vier mogelijke detektiesignalen gemaakt dient te worden. In

principe kunnen ze ook naast elkaar gerealiseerd worden. Hierdoor

bestaat de mogelijkheid om de voordelen van de diverse principes

te kunnen uitbuiten, waardoor er een meer betrouwbare detektie van

de wafer kan plaatsvinden.

Een mogelijkheid zou kunnen bestaan uit de meting van zowel het

reele als het imaginaire deel van de overdracht. Het voordeel is

namelijk dat beide detektoren lineair zijn zodat er geen

ongewenste vervormingseffekten ten gevolge van storing optreden.

Een ander voordeel is dat nu tevens ook de absolute waarde en de

fase bekend zijn. Met andere woorden de volledige

systeeminformatie staat ter beschikking om een zo betrouwbaar

mogelijke detektie te realiseren. In hoofdstuk 8 zal nader worden

ingegaan op een methode hoe deze systeeminformatie gebruikt kan

worden om de detektie te realiseren.
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Hoofdstuk 5. De detektor.

Zoals eerder werd aangegeven is de detektie van bet imaginaire

deel van de overdracbt van bet systeem de beste metbode als bet

ontvangen signaalniveau laag is ten opzicbte van bet ruis - of

storingsniveau.

In de komende boofdstukken zal aandacbt gescbonken worden aan de

realisatie van een gecombineerde imaginaire deel en fasedetektor.

5.1. De detektor van bet imaginaire deel.

Allereerst worden bier de ontwerpregels van een detektor van bet

imaginaire deel gepresenteerd:

1) De scbakeling dient te bestaan uit een boogfrequent gedeelte,

een demodulator en een laagfrequent gedeelte.

2) Het boogfrequent gedeelte dient te bestaan uit een versterker

met een boge versterkingsfaktor (ca. 2000x) en een

bandfilter.

3) De versterker en bandfilter moeten beiden de fase zo weinig

mogelijk beinvloeden of de fasedraaiing moet makkelijk te

compenseren zijn.

4) De demodulator dient te bestaan uit een lineaire, analoge

vermenigvuldiger. Als demodulatiesignaal wordt gebruik

gemaakt van bet zendsignaal. Dit sigaal wordt eerst 90 graden

in fase gedraaid alvorens bet aan de vermenigvuldiger wordt

aangeboden. Eventueel kan bier ook nog een fasecorrectie

plaatsvinden om de fasedraaing als funk tie van de frequentie

gelijk te maken aan die van de ontvangversterker & filter.
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5) Het laagfrequent gedeelte dient te bestaan uit een basisband

laagdoorlaatfilter (en eventueel een versterker).

Oit laagdoorlaatfilter dient de signaalvorm zo weinig

mogelijk te verminken.

Bovenstaande ontwerpregels zlJn ter verduidelijking nog eens

weergegeven in het blokschema van figuur 5.1.

o-
o-

hf-band
l.-.+ vermenig-

f--+
versterker vuldiger

I
ll/2 rad. r-+ fase

fasedraaier correctie

If laagdoorlaat ,---.S

filter

Figuur 5.1. Blokschema van de synchrone detektor.

In bovenstaande figuur wordt de ontvangspoel dus aangesloten op de

hf-bandversterker (0). Het demodulatiesignaal (0) wordt van de

hoogfrequent signaalgenerator afgeleid welke de zendspoel

bekrachtigt.

Het uitgangssignaal (S) van de synchrone detektor heeft nu

hetzelfde verloop als het imaginaire deel van de overdracht als

funktie van de frequentie (figuur 3.10.).

In de volgende paragrafen zal verder ingegaan worden op de

afzonderlijke blokken van het ontvangsysteem.
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5.1.1. De hoogfrequent bandversterker.

Voor de realisatie van de hoogfrequent bandversterker kan men

uitgaan van het principe dat men de fase van het signaal zo veel

mogelijk intakt laat (wat in principe aIleen mogelijk is als er

geen filter ingebouwd is) of van het principe dat men een

fasecorrectie zal toepassen.

Er wordt gekozen voor het laatste alternatief. De

bandkarakteristiek kan namelijk gerealiseerd worden met afgestemde

LC-kringen. De kwaliteitsfaktor van een resonantiekring is dan de

bepalende faktor voor de bandbreedte van de versterker. Voor deze

bandbreedte werd de al eerder vermelde wobbelband van 1.6 MHz tot

2 MHz genomen.

Het bandfilter is uitgevoerd volgens het volgende principeschema.

(Zie figuur 5.2.)
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Figuur S. 2. De hoogfrequent bandversterker.
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Dit schema bevat twee afgestemde kringen welke z~Jn opgenomen in

de drain/collector 1eidingen van de versterkertrappen. Omdat er

een zeer grote versterkingsfaktor gewenst is zijn er verder enke1e

versterkertrappen toegevoegd. De emittervo1ger na de twee

bandversterkertrappen is toegevoegd om het fi1tergedee1te

onafhanke1ijk te maken van de overige versterkertrappen.

5.1.2 De fasecorrector.

De fasecorrector heeft de eigenschap dat ze deze1fde fasedraaing

rea1iseert a1s de bandversterker. Het 1igt dus voor de hand om

hiervoor deze1fde trappen te gebruiken a1s de twee

bandversterkertrappen van de hoogfrequent versterker. Zie figuur

5.3.

+12V

n

560

2N524B

7BOP

100n

47k

...7k

7BOp

t------I~

100

Figuur 5.3. De fas.corrector.
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Van dit bandfi1ter is door midde1 van simu1atie het amp1itude- en

fasever100p bepaa1d. Zie figuur 5.4 en 5.5.
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Figuur 5.4. Bet llIlIpH tudeverloop van de fasecorrector.
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Figuur 5.5. Bet faseverloop van de fasecorrector.

5.1.3. De 90 graden fasedraaier.

Een fasedraaier van 90 graden is op verschillende wijzen te

realiseren. Bij de keuze van het principe dient men vooral uit te

gaan van de gewenste nauwkeurigheid in zowel de fase als in de

amplitude.

De amplitude van het uitgangssignaal van de fasedraaier mag in

principe een vrij grote frequentie-afhankelijkheid bezitten.

(Zelfs tot enkele tientallen procenten van de maximale amplitude.)

Het ligt echter voor de hand dat een meer constant uitgangssignaal

de systeemeigenschappen ten goede komt.

Zoals reeds vermeld vindt de fasecorrectie met behulp van exact

dezelfde bandversterker-trappen plaats en is de fasenauwkeurigheid

derhalve vrij groot. (Ze wordt bepaald door de toleranties van de

componenten van de afgestemde kringen.) De fasedraaier dient in
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principe een zo constant mogelijke fasedraaing van 90 graden over

de gehele wobbelband te hebben. In principe kan een faseafwijking

welke kleiner is dan de afwijking van de fasecorrector

geaccepteerd worden.

Het feit dat de fasecorrector een bandkarakteristiek heeft kan

handig gebruikt worden. Men kan hierbij denken aan het volgende:

Een fasedraaing van 90 graden kan eenvoudig gerealiseerd worden

met behulp van een integrator. welke door een RC-netwerk benaderd

kan worden. Binnen een begrensde frequentieband kan door een goede

keuze van de twee componenten een nauwkeurige fasedraaing

gerealiseerd worden.

Dit RC-netwerk tast echter wel de amplitude van het signaal

behoorlijk aan. Het uitgangssignaal wordt derhalve door een

limiter gestuurd zodat er blokspanningen van gemaakt worden (met

vaste amplitude). De fasecorrector, welke aan de uitgang van deze

limiter wordt geschakeld, zorgt naast de correctie van de fase

bovendien voor de verwij dering van hogere harmonischen van het

signaal. De praktische uitvoering van de fasedraaier is

weergegeven in figuur 5.6. Bij de gebruikte weerstand van 10 kO en

condensatorwaarde van 820 pF ligt de kantelfrequentie bij 19.4

kHz. De fase-afwijking van 90 graden in de wobbelband (1.6 tot 2

Mhz) is hierbij kleiner dan 1 graad. Voor hogere frequenties wordt

deze afwijking uiteraard nog kleiner.

Een alternatief voor de hier geintroduceerde fasedraaier zou het

gebruik van een PLL (Phase Locked Loop) kunnen zijn. Hiermee is

het eveneens mogelijk om een zeer nauwkeurige en over een bepaalde

band frequentie-onafhankelijke 90 graden fasedraaier te maken.

Voor de werking en realisatie van deze schakeling wordt echter

verwezen naar de literatuur.
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Figuur 5.6, De 90' fasedraaier,

De onderdrukking van de hogere harmonischen van de blokspanning

heeft twee specifieke voordelen:

A) Het onderdrukken van de hogere harmonischen leidt tot

verminderde kans op vervorming bij vermenigvuldiging. Er wordt

gebruik gemaakt van een lineaire vermenigvuldiger welke als

ingangssignaal een bandbegrensd signaal verlangt.

B) Hogere harmonischen van het bloksignaal hebben bovendien het

nadeel dat ze buitenbandstoringen naar de basisband mengen.

Deze buitenbandstori.ngen dienen dan voor te komen binnen de

oneven veelvouden van de ontvangband (van de hqogfrequent

bandversterker). In principe worden de buitenbandstoringen al

door de hoogfrequent bandversterker verzwakt. Door het

onderdrukken van de hogere harmonischen van het
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demodulatiesignaal worden deze componenten nog meer verzwakt.

5.1.4. De vermenigvuldiger.

Bij de behandeling van de hoogfrequent bandversterker en de

fasecorrector is reeds naar voren gekomen dat het demodulatie

principe gebaseerd is op een lineaire vermenigvuldiging van twee

sinussignalen. Een dergelijke vermenigvuldiging heeft het voordeel

dat er slechts twee nieuwe frequentiecomponenten ontstaan. Een

component op de somfrequentie en een op de verschilfrequentie. In

de praktijk zal een dergelijke vermenigvuldiger bovendien

vervorming vertonen waardoor er ook andere ongewenste

frequentiecomponenten geintroduceerd worden. Bovendien zal er door

de praktische vermenigvuldiger ruis geintroduceerd worden.

Een laatste hinderlijk effect is het feit dat een praktische

vermenigvuldiger een zekere "feedtrough" bezit. Dit wil zeggen dat

de ingangssignalen ook nog aan de uitgang (sterk verzwakt

uiteraard) meetbaar zijn.

Met deze faktoren dient in een ontwerp van een schakeling

uiteraard rekening gehouden te worden.

Door het gebruik van twee sinusvormige signalen aan de ingang van

de vermenigvuldiger wordt er (zoals reeds in de vorige paragraaf

werd aangegeven) in ieder geval voor gezorgd dat de vervorming

(storing en ruis) aan de uitgang minimaal is.

Analoge. lineaire vermenigvuldigers z1Jn tegenwoordig (compleet)

als IC verkrijgbaar. Voor het ontwerp van de demodulatieschakeling

is gekozen voor een IC van de firma EXOR. Het typenummer is

XR2208CP.

Deze vermenigvuldiger behoeft slechts weinig instelcomponenten.

De versterkingsfaktoren van beide ingangen (X en Y) kunnen

afzonderlijk ingesteld worden met een weerstand. Figuur 5.7 geeft

de praktische uitvoering van de schakeling.
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Figuur 5.7. De analoge vermenigvuldiger.

5.1.5. Het basisband 1aagdoor1aatfi1ter.

Nadat het ontvangen signaa1 is vermenigvu1digd met het

demodu1atiesignaa1 van deze1fde frequentie b1ij ft er een

1aagfrequent basisbandsignaa1 over en een component op de dubbe1e

frequentie. Het basisbandfi1ter heeft nu de vo1gende funkties:

A) Het wegfi1teren van de dubbe1e frequentiecomponent.

B) Het wegfi1teren van de IIfeedthrough" component.

C) Het wegfi1teren van ruis en storing.

Het uitgangssignaa1 heeft nu in principe alleen een van nul

afwijkende waarde a1s de wafer zich in de buurt van de zend- en
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ontvangspoelen bevindt. (Dit laatste geldt uiteraard alleen indien

de vermenigvuldiger en de onvangspoel goed zijn afgeregeld). Het

signaal heeft dan het verloop van het imaginaire gedeelte van de

overdrachtsfunktie van het systeem. Zie figuur 3.10. Om nu de

filtereigenschappen te kunnen bepalen dient men het spectrale

verloop van dit signaal te kennen. Verder dient men de faktoren

die dit spectrum beinvloeden niet te vergeten.

Deze faktoren zijn:

De combinatie van wobbelfrequentie en wobbelbandbreedte.

De kwaliteitsfaktor van de wafer (en de overige

systeemparameters).

Het is duidelijk dat een verhoging van de wobbelfrequentie met een

faktor X leidt tot een verhoging van de signaalbandbreedte met een

faktor X. De maximaal toe te passen wobbelfrequentie wordt mede

bepaald door de snelheid waarmee een digitale signaalverwerker

(welke het afsluitend deel van het syteem vormt) de

bemonsteringswaarden kan verwerken.

Ook de verhoging van de kwaliteitsfaktor van de wafer leidt tot

een verhoging van de de signaalbandbreedte.

Om een idee te krijgen van het spektraal gedrag van het signaal

wordt met de volgende parameterwaarden de discrete fourier

transformatie berekend van het imaginaire deel van de overdracht

(figuur 3.10). (Men dient er echter op bedacht te zijn dat de

D.F.T in feite een frequentiebemonstering voorstelt.)

Er wordt uitgegaan van een wobbelfrequentie van 140 Hz. Het VCO

stuursignaal is een symmetrisch driehoeksignaal. De wobbelband

wordt derhalve 280 keer per seconde doorlopen. Over de hele

wobbelband worden 1024 samples genomen. Dit levert een

corresponderende samplefrequentie van 280*1024-286.720 Hz op.

Zie figuur 5.6.
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Figuur 5.8. De discrete !ouriertrans!ormatie van

het imaginaire deel.

Bij absolute waarde detektie is de bandbreedte van het signaal

(onder dezelfde aannamen kleiner) en kan dus ook de

kantelfrequentie van het laagdoorlaatfilter lager gekozen worden.

Om beide spectra te kunnen vergelijken zijn ze gezamenlijk in

figuur 5.9. weergegeven.
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Figuur 5.9. De twee apektra;

curve 1 imaginaire deel

curve 2 : absolute waarde.

Een laatste faktor die bepalend is voor de uitvoering van het

laagdoorlaatfilter is de mate waarin de vorm van het signaal

aangetast mag worden. Een laagdoorlaatfilter heeft in de praktijk

een niet-lineaire fasekarakteristiek waardoor er vooral voor de

hogere frequentiecomponenten van het signaal (figuur 3.10) een

behoorlijke fasevervorming kan optreden (als teruninste de

afsnijfrequentie te laag wordt gekozen). Globaal kan gesteld

worden dat de puIs na filtering in ieder geval geen

uitslingeringen mag bevatten. Dit is nodig om een optimale

scheiding tussen een stoorsignaal en het wafersignaal mogelijk te

maken. De uitvoering van het laagdoorlaat filter hangt dus nauw

samen met de (digitale) ·pulsherkenner.

Voor de realisatie van de proefopstelling is gekozen voor een 3
e

orde Butterworth filter met een afsnijfrequentie van 10 kHz en een

versterking van circa 10. (De versterking kan verder met een
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instelpotmeter verhoogd worden.) Het schema van dit filter is

weergegeven in figuur 5.10.

10K

'----K 10K

Versterk1ng 1nst.

S.BK

SBO S20

J33N

1.5N

Figuur 5.10. Bet laagdoorlaat!ilter.

5.2. De fasedetektor.

Voor de fasedetektor gelden in grote lijnen dezelfde ontwerpeisen

als voor de detektor van het imaginaire deel. In plaats van de

lineaire analoge vermenigvuldiger dient er echter een fasedetektor

opgenomen te worden. De fasedraaier komt in principe te vervallen.

Schematisch ziet deze detektor als voIgt uit:
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D~I fase

I
I

correctie

Fiauur 5.11. De fasedetektor (schematisch),

Vanwege de overeenkomsten tussen de detektor van het imaginaire

dee1 en de fasedetektor 1igt het voor de hand om beide zovee1

moge1ijk te combineren. Dit 1aatste za1 in de vo1gende paragraaf

nader toege1icht worden.

5.2.1. De combinatie van twee detektieprincipes.

Het b10kschema van de imaginaire dee1 detektor (figuur 5.1) en het

b10kschema van de fasedetektor (figuur 5.11) 1aten zien dat er

twee systeemb10kken zijn die in beide detektoren voorkomen.

Uitgaande van de imaginaire dee1 detektor zul1en deze twee

dee1schake1ingen ook in de fasedetektor geintegreerd worden. De 90

graden fasedraaier welke voor de eerste detektor noodzake1ijk is

1evert voor de fasemeting geen enke1 prob1eem op. Er wordt slechts

90 graden bij het faseverschi1 opgete1d.

In het hierna vo1gende za1 bekeken worden waaraan de fasemeter

moet vo1doen en op welke wijze deze gerea1iseerd kan worden.
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5.2.2. De fasemeter.

De fasekarakteristiek van de overdrachtsfunktie zoa1s deze is

weergegeven in figuur 3.8 1evert het inzicht dat de fasemeter op

zijn minst (ergens) een 1ineair karakter moet hebben over 180

graden, omdat de tota1e (maxima1e) fasezwaai 180 graden bedraagt.

Het principe van de fasemeting komt er op neer dat de

nu1doorgangen van twee signa1en met e1kaar verge1eken worden. In

de praktijk worden ze daartoe meesta1 eerst door een zogenaamde

comperator (limiter) gestuurd. Deze zorgt voor een conversie naar

b1oksigna1en. A1s beide signa1en vervo1gens met e1kaar

vermenigvu1digd worden dan is de integraa1 (per tijdseenheid) van

het resu1terende signaa1 een maat voor het faseverschi1.

De eenvoudigste integratiemethode per tijdseenheid bestaat uit de

toepassing van een 1aagdoor1aat-fi1ter. Deze methode van

fasemeting is verder toege1icht in 1iteratuur [3]. De hierin

beschreven fasemeter werd daartoe aangepast en verbeterd.

Samengevat bestaat de fasemeter uit drie de1en.

Het eerste dee1 omvat twee limiters welke de conversie naar de

b1oksigna1en onderhouden.

Het tweede dee1 is een vermenigvu1diger. In de toegepaste

schake1ing is hiervoor een digita1e vermenigvu1diger gebruikt. De

1imitersigna1en werden daartoe met behu1p van comparators TTL

compatible gemaakt. Di t 1aatste heeft de consequentie dat het

negatieve dee1 van de b1oksigna1en naar nul wordt verschoven.

Een TTL "exc1usif or" poort zorgt tens10tte voor een digitaa1

produktsignaa1. De gemidde1de waarde van het produktsignaa1 neemt

nu 1ineair toe met het faseverschi1 van de twee ingangssigna1en

tot een faseverschi1 van 180 graden bereikt is. (Zie figuur 5.12.)
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Het derde deel van de schakeling omvat een laagdoorlaat filter dat

het produktsignaal uitmiddelt over de tijd (hogere harmonischen

onderdrukt) en bovendien de invloed van ruis en storing

minimaliseert.

In figuur 5.13 is de produktschakeling inclusief limiters

weergegeven.
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F1guur 5.13. D1g1 tale vermenigvuldiger.

....70

Het RC laagdoorlaat filter dat aan de uitgang van de exclusif or

poort geschakeld is dient zo kort mogelijk bij deze poort

gemonteerd te zijn. Het dient voor de uitmiddeling in de tijd

(filtering). Dit is al direkt nodig omdat de hoge

frequentiecomponenten in verbindingsdraden een storende

stralingswerking vertonen, waardoor de goede werking van het

systeem in gevaar komt.

Voor de verdere onderdrukking van ruis en storing dient een

nauwkeuriger bepaald laagdoorlaat filter genomen te worden.

Om de filtereigenschappen van dit laagdoorlaat filter te kunnen

bepalen dient men allereerst weer het spektrum van de

fasekarakteristiek (fig~ur 3.8) te kennen.

Er wordt verondersteld dat de V.C.O.-ingang van de wobbelgenerator

wordt bekrachtigd met een symmetrische driehoekspanning. De
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fasekarakteristiek welke gemeten wordt aan de detektoruitgang

heeft nu het verloop van een "afgevlakt" bloksignaal.

In tegenstelling tot een ideaal bloksignaal zullen de hogere

harmonischen van het fasesignaal een lager niveau hebben. Figuur

5.14 geeft echter ter vergelijking de verhouding van de spektrale

componenten van een ideaal (symmetrisch) bloksignaal. (De

grondharmonische is hierbij genormeerd op 1.)
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Figuur 5.14. Bet IIpektrum van .en lIytmletrisch bloksignaal.

Het hieronder weergegeven vijfde orde Chebyshev laagdoorlaat

filter met een afsnijfrequentie van 5 kHz, een versterkingfaktor

30 en 0.1 dB rimpel zorgt voor een nog betere uitmiddeling en de

onderdrukking van de in de basisband gemengde storing en ruis.

(Zie figuur 5.15.)
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Figuur 5.15. Bet vijfde orde Chebyshev laagdoorlaat filter.

Uiteraard beinvloedt het laagdoorlaat-filter eveneens de fasezwaai

(figuur 3.8).

Als de wafer afwezig is en de zend- en ontvangspoel zijn volledig

ontkoppeld dan is de fase onbepaald. De fase klappert dan

afhankelijk van de ruis en storing. Het laagdoorlaat filter zorgt

er dan voor dat deze ruis wordt onderdrukt, waardoor de fase zich

ins tel t op de gemiddelde waarde waarop nog een rest van het

ruissignaal zichtbaar blijft.

Ook wordt de keuze van het laagdoorlaat filter mede bepaald door

de eisen van de digitale signaalverwerker.

Aangezien de in deze p~ragraaf beschreven fasemeter een lineair

verloop heeft van 0 tot "" [rad.], waarbij deze funkt~e even is

rond 0, kan deze niet direkt aan de uitgangen van de hoogfrequent

versterker en de fasecorrector van de imaginaire deel detektor

aangesloten worden. (Zie figuur 5.16.) V66r de fasecorrector is
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namelijk vanwege de imaginaire deel detektor nog een 90 graden

fasedraaier geschakeld.

detektor
uitgang

t

- faseverschil

Figuur 5.16. Bet uitgangssignaal van de fasameter als

funktie van het fasevarschil tussen

de twae ingangssignalan.

Om de meter het hele fasebereik van 0 tot -71" van de

overdrachtsfunktie goed te kunnen laten meten dient er derhalve

een tweede 90 graden fasedraaier in de schakeling opgenomen te

worden.

Deze fasedraaier kan het eenvoudigst gerealiseerd worden door een

(laagdoorlaat) RC-netwerk tussen de fasecorrector en de limiter

van de fasemeter.
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Hoofdstuk 6. Metingen verricht aan het systeem.

Aan de detektorschakeling zoals deze in het vorige hoofdstuk werd

beschreven zijn een aantal metingen verricht. Enkele meetsignalen

zijn fotografisch vastgelegd en volgen hieronder.

Door de presentatie van deze signalen wordt een goed beeld

verkregen over de werking van de detektorschakeling. Eerst wordt

daarom een schema van de gehele schakeling gepresenteerd. Zie

figuur 6.1. Deze figuur bevat markeringen (hoofdletters) bij

enkele meetpunten. Naar deze punten zal in de tekst verwezen

worden.

Allereerst worden de waarden van een aantal parameters vermeld

waaronder de meting heeft plaatsgevonden:

- Het VCO stuursignaal is een symmetrische driehoeksspanning met

een frequentie van 140 Hz.

- De wobbelband loopt van 1.6 tot 2 MHz.

- De uitgangsspanning van de wobbelgenerator bedraagt 2.6 V tt.

- De ontvangspoel staat loodrecht op de zendspoel en zijn derhalve

ontkoppeld.

- De zendspoel heeft een afmeting van 1.45 m bij 32 cm en bestaat

uit 1 winding.

De ontvangspoel heeft een afmeting van 40 cm bij 36 cm en

bestaat uit 1 winding.

De afstand tussen de zendspoel en de ontvangspoel bedraagt circa

1. 5 meter.

De gebruikte wafer heeft een geschatte kwaliteitsfaktor van

circa 80.
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Het signaa1 waarmee de zendspoe1 wordt bekrachtigd is weergegeven

in figuur 6.2. a. Di t signaa1 wordt tevens voor de demodu1atie

gebruikt. (Zie figuur 6.1. de demodu1atie-ingang.) Het feit dat

het demodu1atiesignaa1 wordt gewobbe1d over de frequentieband (1.6

MHz tot 2 MHz is zichtbaar aan de niet constante periodetijd. De

90 graden fasedraaier genereert a1s uitgangssignaa1 een

b1oksignaa1 met constante amplitude (figuur 6.2.b.). In figuur 6.1

is dit meetpunt gemarkeert met de hoofd1etter A.

a

b

Figuur 6.2. a) Demodulatie-signaal.

b) 90 graden in fase verschoven

bloksignaal.

In figuur 6.3.b. is het uitgangssignaa1 van de fasecorrector

weergegeven (meetpunt B in figuur 6.1.). Figuur 6.3.a komt overeen

met 6.2.a; het demodu1atie-signaa1. De fasecorrector is zoa1s

bekend een bandfi1ter, waardoor de hogere harmonischen van het

b1oksignaa1 (figuur 6.2.b.) grotendee1s worden onderdrukt. Uit

figuur 6.3.b. b1ijkt verder het frequentie-afhanke1ijk gedrag van

de amplitude.
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a

b

Figuur 6.3. al DemodulaUe-signaal.

bl Uitgangssignaal van de

fasecorrector.

De filterkarakteristiek kan door een andere instelling van de

tijdbasis beter zichtbaar gemaakt worden (Figuur 6.4.). In figuur

6.4.a. is wederom het demodulatiesignaal weergegeven. Figuur

6.4. b. is het ui tgangssignaal van de fasecorrector. De tij dbasis

is zodanig (ongecalibreerd) ingesteld dat de hele wobbelband (1.6

MHz tot 2 MHz) is weergegeven. De omhullende van figuur 6.4.b.

stelt nu de fil terkarakteristiek van de fasecorrector voor. De

bandversterker heeft uiteraard (bij benadering) dezelfde

filterkarakteristiek.
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a

b

Figuur 6.4. a) Demodulatie-&ignaal.

b) Uitgangssignaal van de

fasecorrector.

Tot nu toe zlJn enke1e signa1en besproken welke te maken hebben

met de systeemeigenschappen. Vanaf nu zu11en de detektiesigna1en

(wafersigna1en) nader onder de 10ep genomen worden. De tijdbasis

in deze figuren is wederom zodanig ingeste1d dat de vo11edige

wobbe1band van 1.6 MHz tot 2 MHz is weergegeven.

Zo is het uitgangssignaa1 van de bandversterker weergegeven in

figuur 6.5. Di t komt overeen met meetpunt C in figuur 6.1. De

figuur 1eert ons dat het re1atief k1eine wafersignaa1 rede1ijk

verzonken is in ruis en storing.
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Figuur 6.~. Bet ui tgangssignaal van de bandversterker.

detektiesignaal. (Figuur

De (synchrone) imaginaire deel

laagdoorlaat-filtering een interessant

6.6.)

detektor levert na

Figuur 6.6. Bet ui tgangssignaal van de ilDaginaire

deel detektor.
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Het signaal van de fasedetektor (figuur 6.7.) wordt gekenmerkt

door een flank welke de fasezwaai (figuur 3.8) voorstelt.

Figuur 6.7. Bet. ui t.gangssignaal van de fasedet.ekt.or.

De steile flank van de (theoretisch berekende) fasezwaai wordt

echter door het vijfde orde Chebyshev laagdoorlaatfilter

beinvloed. Verder blijkt dat het detektiesignaal voor frequenties

verder verwijderd van de resonantiefrequentie meer en meer bepaald

wordt door ruis (en storing). Dit kan verklaard worden door het

feit dat de stroom door de wafer afneemt voor frequenties verder

verwij dert van de resonantiefrequentie. (Di t laatste heeft weer

tot gevolg dat het veld dat gecreeerd wordt door de wafer

afneemt. )

Aangezien de fase voor deze frequenties voornamelijk bepaald wordt

door de ruis zal ze zich instellen op een gemiddelde waarde.

De laatste figuur laat naast het imaginaire deel als

detektiesignaal tevens de invloed van een stoorsignaal zien. De

omhullende van het stoorsignaal komt in feite overeen met de
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filterkarakteristiek van het Butterworth laagdoorlaat-filter. (De

doorlaatband van het stoorsignaal bedraagt tweemaal de bandbreedte

van het laagdoorlaat filter.)

Figuur 6.8. Bet ui tgangssignaal van de imaginaire

deel detektor in aanwezighe1d van een

harmonisch stoorsignaal.
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Hoofdstuk 7. De optimalisatie van de zend

en ontvangspoelen.

In de voorafgaande hoofdstukken is er aandacht geschonken aan het

detektieprincipe en een praktische uitvoering ervan.

Een tot nu toe niet geoptimaliseerde schakel van het systeem

vormen de zend- en ontvangspoel(en). De optimalisatie van de wafer

valt buiten het bestek van dit onderzoek. Voor meer informatie

over dit onderdeel dat inmiddels ook aan een onderzoek werd

onderworpen wordt verwezen naar het afstudeerverslag van S. Hong

(Literatuur [4]).

Uit de overdrachtsfunktie (3.10) kan geconcludeerd worden dat de

koppelfaktoren k
12

en k
23

mede bepalend zijn voor de goede

detektie van de wafer. Deze twee faktoren worden bepaald door

zowel de wafer als de zend- en ontvangspoel(en). In het hierna

volgende zal getracht worden om de zend- en ontvangspoel (en) te

optimaliseren. De eisen voor de construktie zijn de volgende:

1) De zend- en ontvangspoel moeten ten aIle tijden optimaal

ontkoppeld zijn.

2) De koppeling tussen de zendspoel en de wafer en de ontvangspoel

en de wafer moet binnen een gedefinieerd gebied zo groot

mogelijk zijn.

3) De zendspoel moet een zodanig magneetveld scheppen dat de wafer

onder elke hoek detekteerbaar blijft.

4) De zendspoel moet een veld creeeren waarbij er een zo groot

mogelijk nabij veld is en een zo klein mogelijk ver veld.

Naast deze systeemeisen zijn er een aantal praktische beperkende

faktoren waarmee rekenig gehouden dient te worden:

5) Het verre veld mag niet een vooraf door de PTT vastgelegde

waarde overschrijden.
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6) De frequentie waarop het systeem bedreven wordt 1egt

beperkingen op aan het ontwerp van de zend- en

ontvangspoe1(en).

7) De wafer is klein van afmeting.

In het bovenstaande zijn de meest fundamente1e ontwerpeisen

samengevat. A1s aanvu11ing op deze rege1s dient men vervo1gens de

vraag te ste11en op welke wijze een a1armsysteem geinsta11eerd

dient te worden. Met andere woorden; hoevee1 p1aats is er ter

beschikking.

7.1. Analyse van het EM-veld en de koppe1ing van spoe1en.

Om na te kunnen gaan hoe de koppe1faktor van twee gekoppe1de

spoe1en ver100pt a1s funktie van de afstand tussen beide spoe1en

worden er twee circe1vormige spoe1en genomen.

A1s een van beide spoe1en bekrachtigd wordt met een wisse1spanning

dan za1 er, zoa1s bekend, een wisse1end magnetisch veld rond deze

spoe1 ontstaan. A1s er magnetische flux door de tweede spoe1 omvat

wordt dan spreekt men van magnetische koppe1ing. De mate van

koppe1ing kan zoa1s reeds eerder werd verme1d aangegeven worden

door de grootheden M en k, respectieve1ijk de coefficient van

wederzijdse induktie en de koppe1faktor. Deze zijn met e1kaar

ge1ateerd vo1gens:

(3.1)
j(L . .L.)

1 J

De koppe1faktor is een dimensie10ze grootheid. De waarde van k kan

varieren tussen 0 en 1. In het geva1 dat k-1 spreekt men van

vo11edig gekoppe1de spoe1en; de flux welke door de eerste spoe1

werd gecreeerd wordt dan vo11edig omvat door de tweede.
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Figuur 7.1 geeft de situatie van de spoe1en schematisch weer.

Spoel 1

2

Figuur 7.1. Schematische weergave van twee gekoppelde apoelen.

Spoe1 1 heeft induktie L
1

en spoe1 2 heeft induktie L2 . Er van

uitgaande dat spoe1 1 de zendfunktie vervu1d en spoe1 2 de

ontvangfunktie kan men nu a1s vo1gt te werk gaan om het

magnetische veld te berekenen. (Bij deze berekening mogen de verre

veld componenten niet verwaar100sd worden, omdat het systeem op

zichze1f ook een stoorbron is. Er dient vo1daan te worden aan de

PTT eisen.)

Voor de af1eiding van het e1ektromagnetische veld van de zendspoe1

wordt gebruik gemaakt van de a1gemene uitdrukking voor de

magnetische vektorpotentiaa1 (A). A1vorens deze te presenteren
e

dient voorop geste1d te.worden dat a11e ve1dcomponenten harmonisch

van de tijd afhangen. Het e1ektrische en het magnet~sche veld

kunnen nu a1s vo1gt genoteerd worden:
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(7.1)

(7.2)

Als bron voor het elektromagnetische veld fungeert hier aIleen een

ruimtelijke stroomdichtheid j(r,t) waarvoor eveneens geldt:

(7.3)

De elektrische ladingsdichtheid p(r,t) is (bij de magnetische

dipool) gelijk aan nul.

Uit de bovenstaande aannamen voIgt automatisch dat de magnetische

vektorpotentiaal ook harmonisch van de tijd afhangt. Er geldt nu:

met

dV (7.4)

(7.5)

De uitdrukking voor de magnetische vektorpotentiaal vormt de

oplossing van de He lmholzvergelij king , die op zijn beurt weer

afgeleid is uit de fundamentele Maxwell vergelijkingen (Zie

li teratuur [2].)

Ui t de vektorpotentiaal kan eenvoudig het magnetische en

elektrische veld berekend worden door gebruik te maken van de

volgende twee relaties (literatuur [2]):

:B - V x A
e
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__1__ V x V x A
jw.f.JS e

(7.7)

Nu kan het veld veroorzaakt door een magnetische dipool berekend

worden. De spoe1 wordt derha1ve gemode11eerd a1s een circe1vormige

stroomdichtheid in het xy-v1ak. A1s midde1punt van deze circe1

wordt de oorsprong genomen. Zie figuur 7.2.

z-as

y-as

x-as

Figuur 7.2. De magnetische dipool in het xyz-vlak.

Voor de stroom door de dipoo1 ge1dt nu:

i
e

(7.8)

De stroom i wordt vervo1gens gesp1itst in de componenten I en
e ex

I (Zie figuur 7.3.)
ey
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I - -Ii I .sin~'ex e
(7.9)

I
ey Ii I. cos ~'e

y-as

-8 8

-
x-as

(7.10)

Figuur 7.3. De straam gespli tst in x en y componenten.

Uit formu1e (7.4) voIgt nu dat de z-component van A nul is.
e

Hu1pfunktie f(a) wordt geintroduceerd om de af1eiding

overzichte1ijk te houden.

-jklr-r'lf(a) __e _ eXP(-jk.~[r2+a2-2ra.Sin 0 . cos(~·~')] )

~[r2+a2-2ra.Sin 0 . cos(~-~')]

(7.11)
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De x en y componenten van de vektorpotentiaa1 kunnen nu a1s vo1gt

genoteerd worden:

21r

A l!- II .sin 4J' .f(a) d4J' (7.12)ex 41r 0

0

21r

A l!- II .cos 4J' 0 f(a) d4J' . (7.13)
ey 41r 0

0

De uitdrukking voor de funktie f(a) is weinig hanteerbaar. A1s a

klein wordt veronderste1d kan er echter door midde1 van het

1ineariseren van f(a) rond a=O een vereenvoudiging van de

uitdrukkingen ontstaan:

met

f(a) - f(O) + a.f'(O) (7.14)

f(O) -
-jkre

r
(7.15)

jk.sin e ocos(4J-4J').e- jkr + sin e .cos(4J-4J').e- jkr
f' (0) - -

r r

(7.16)

Onder deze veronderste11ing wordt de x-component van de

vektorpotentiaa1 (A
ex

) nul. Er b1ijft nu slechts een y-component

over.
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Dus

271'

- e.- -j kr (~ 1). JA 471' .a.e . r + -2 .S1n 0 .lo·a.
ey r

o

2
COS 4J'd4J'

(7.17)

(7.18)

Vanwege de symmetrie mag geste1d worden dat A
e4J

- A
ey

' waarbij

verder ge1dt:

(7.19)

Het magnetische veld kan vervo1gens met behu1p van uitdrukking

(7.6) afge1eid worden:

B - 0 (7.20)
4J

BO
1 a (r.A

e4J
) (7.21)

r ar

B 1 a (sin 0 .A
e4J

) (7.22)
r r.sin 0 ao

Uitwerking van de differenties 1eidt tens10tte tot:

B - 0
4J

(7.20)

3 m (1 1 1) - j kr
BO - - ~ .jk . 471" J'kr + 2 + 3 .sin 0 .e

(jkr) (jkr)
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3 m
B - - JJ .jk . 4r 'If . (

(7.21)

1 1 1) - jkr
~ + 2 + 3 .cos 8 .e
J r (jkr) (jkr)

(7.22)

In deze uitdrukkingen is de parameter m het, zogenaamde

zendermoment, waarvoor ge1dt:

2
m - 'If.a .1o

(7.23)

Nu de magnetische vektorpotentiaa1 in de ruimte bekend is kan

hieruit eveneens (met behu1p van re1atie (7.7)) direkt het

e1ektrische veld berekend worden.

Om ui t de bovenstaande ui tdrukkingen de coefficient van

wederzijdse induktie te bepa1en dient men de door spoe1 2 omvatte

flux te berekenen. Dit kan met behu1p van de vo1gende opperv1akte

integraal:

~ - JB.n dS

o

(7.24)

In deze uitdrukking is 0 het opperv1akte van de tweede spoe1.

In p1aats van de exacte berekening van deze opperv1akte integraa1

kan er onder de volgende aannamen een verwaar10zing toegepast

worden. Deze aannamen o~helsen het volgende:

Spoel 2 heeft in verhouding tot spoe1 1 een zeer klein oppervlak.

De verwaar10zing houdt nu in dat binnen het opperv1ak 0 de

magnetische ve1dsterkte constant (in grootte en richting) wordt

veronderste1d.
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Verder wordt er van uit gegaan dat het oppervlak 0 altijd

loodrecht staat op de richting van het magnetische veld.

De waarde van het veld kan dan berekend worden met behulp van de

coordinaten van het middelpunt van deze circelvormige spoel.

Uitdrukking (7.24) kan nu vereenvoudigd worden tot:

~(r,8) - IB(r,8)1.0 (7.25)

Als het oppervlak van spoel 2 niet loodrecht staat op de

magnetische veldrichting dient men uitdrukking (7.25) te

vermenigvuldigen met de correctiefaktor cos Q. De parameter Q is

hierbij de hoek tussen het oppervlak 0 en de magnetische

veldrichting B(r,8).

Met behulp van deze relatie kan vervolgens de coefficient van

wederzijdse induktie afgeleid worden:

M(r,8) _ ~(~,8) _

o

2
Jj .O.a

34.r
(7.26)

Nu is tevens de koppelfaktor me t behulp van ui tdrukking (3. l)

eenvoudig te bepalen:

k(r,8) -
2

Jj .O.a (7.28)

7.2. Evaluatie van de theoretische gegevens.

De vorige paragraaf gaat uit van de koppeling van twee spoelen.

Hierbij mag niet verge ten worden dat bij de berekening van de
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veldcomponenten een benadering werd toegepast. In de nu volgende

paragrafen zullen de resultaten van die analyse gebruikt worden om

tot een ontwerp van de zend- en ontvangspoel(en) te komen. Zoals

bekend is er bij deze opzet van het systeem sprake van koppeling

tussen drie spoelen onderling.

In de buurt van de zendspoel wordt het veld voornamelijk bepaald

door de nabije veld componenten. Op grotere afstand nemen deze

componenten sterk af, waardoor aIleen de verre veld. componenten

overblijven. Deze laatste wil men zo veel mogelijk beperken, omdat

er een wettelijke limiet voor bestaat. Als het mogelijk is om deze

componenten te onderdrukken dan is het dus mogelijk om het nabije

veld te vergroten, wat de gevoeligheid van het systeem ten goede

komt.

Omdat het elektromagnetische veld een vektorveld is, kan het

superpositiebeginsel toegepast worden. Dit betekent dat de velden

van meerdere zendspoelen opgeteld dienen te worden om het

resulterende veld te bepalen. Dit houdt in dat het inderdaad

mogelijk is om de verre veld componenten te onderdrukken.

Een tweede belangrijke faktor bij het systeem vormt de

ontkoppeling van de zend- en ontvangspoel(en). In principe vormt

deze ontkoppeling geen probleem. In het geval van een zendspoel en

een ontvangspoel kan de ontkoppeling bijvoorbeeld eenvoudig

geschieden door beide loodrecht ten opzichte van elkaar op te

stellen. In feite wordt door de ontkoppeling van de ontvangspoel

een EM-veld brug op nul afgeregeld. Deze brug kan echter door een

verstoring van het EM-veld uit balans gebracht worden met als

gevolg een stoorsignaal aan de detektoruitgang. Uiteraard is het

nu van belang om de bruggevoeligheid zo gering mogelijk te houden.

Dit betekent eenvoudig dat de zend- en ontvangspoel zo ver

mogelijk van elkaar verwijdert moeten zijn. De bruggevoeligheid

zou nul zijn op het moment dat een verstoring van het EM-veld niet

leidt tot een signaal aan de ontvangspoel. (Dit is in theorie

uiteraard niet mogelijk' omdat anders ook de detektie van de wafer

onmogelijk wordt.) Door de ontvangspoel echter zo ver als mogelijk

van de zendspoel op te stellen wordt echter de veldsterkte bij

deze ontvangspoel zo klein mogelijk. Dus ook het resulterende

stoorveld wordt minimaal.
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Om nu toch nog een wafer te kunnen waarnemen dient deze zich

tussen de zend- en ontvangspoe1 te bevinden. Met andere woorden de

I gevoe1igheid voor de wafer wordt maximaa1 in een gebied tussen

beide spoe1en.

Deze 1aatste configuratie heeft bovendien het voordee1 dat het

uitgangssignaa1 op een 1ijn tussen de zend- en onvangstspoe1

re1atief constant is omdat het uitgangssignaa1 evenredig is met

het produkt van de koppe1faktoren k
12

en k
23

. Zie uitdrukking

(3.10). De koppe1faktoren k
12

en k
23

worden gegeven a1s funktie

van de afstanden zoa1s (bij benadering) werd afge1eid 'in de vorige

paragraaf.

7.3. Voorste11en voor de rea1isatie.

In feite wenst men een

systeemgevoe1igheid in een

breedte, 1engte en hoogte.

optima1e

kubisch

en zo

volume

constant

over een

mogelijke

bepaa1de

Een spoe10pste11ing waarbij rede1ijk wordt vo1daan aan de

systeemeisen zoa1s zij eerder werden toege1icht za1 nu besproken

worden.

Er wordt uitgegaan van twee parallel opgeste1de zendspoe1en welke

zich op enke1e meters van e1kaar bevinden. Beide spoe1en zijn in

tegenfase geschake1d. De verre veld componenten worden door deze

opste11ing van de spoe1en grotendee1s onderdrukt. Dit komt mede

vanwege het feit dat de afstand tussen de twee spoe1en klein is

ten opzichte van de golf1engte van de EM-go1ven (circa 150 meter

bij 2 MHz).

Bij deze opste11ing wordt vervo1gens eerst gekozen voor een

ontvangspoe1. Deze ontvangspoe1 dient midden tussen de twee

zendspoe1en te zijn opgeste1d. Doordat de twee zendspoe1en in

tegenfase zijn geschake1d is de ve1dsterkte in het f!lidden nul

(onafhanke1ijk van de richting van de ontvangspoe1).

(Vanwege het reciprociteitstheorema in de antennetheorie kan
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vervolgens geconcludeerd worden dat het gebruik van twee

ontvangspoelen eveneens voordelig kan zijn. Als de ontvangspoelen

op dezelfde wijze zouden zijn opgesteld als de zendspoelen dan zou

de ontvanggevoeligheid en dus storingsgevoeligheid voor verre

velden afkomstig van bijvoorbeeld reguliere radiozenders minimaal

zijn. )

De zendspoelen zouden tenslotte ook samengesteld kunnen zijn door

een array van kleinere naast elkaar opgestelde spoelen waardoor de

richtwerking verhoogd wordt.
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Hoofdstuk 8. Detektieverbetering door middel van digitale

signaalverwerking.

In dit hoofdstuk zal worden bekeken op welke wijze de detektie van

de wafer in het magnetische veld geoptimaliseerd kan worden door

middel van digitale signaalverwerking.

Het conventionele systeem bevat een detektor welke een puIs met

een karakteristieke vorm aflevert. Deze puIs representeert het

resonantieverschijnsel van de wafer. In een digitale

signaalverwerker wordt na ruis- en storingsreduktie de puIs

vervolgens vergeleken met een in een geheugen opgeslagen vorm. Als

deze binnen in een beperkte marge afwijkt zal er alarmering

plaatsvinden.

In het nu volgende relaas zal een alternatieve methode uitgewerkt

worden wat betreft storings- en ruisreduktie en bovendien ook wat

betreft detektie. Het verschil kan het beste worden aangeduid door

de benaderingswijze. In het conventionele systeem werd met behulp

van een detektor een detektiesignaal afgeleid en bewerkt. In de

hier beschreven methode wordt niet meer uitgegaan van een

signaalbenadering maar van een systeembenadering. Daartoe worden

de volledige systeemeigenschappen van het overdrachtssysteem

zendspoel-wafer-ontvangspoel in beschouwing genomen. Met behulp

van twee synchrone detektoren worden eerst het reele en het

imaginaire deel van de overdracht als funktie van de frequentie

(over de wobbelband) gemeten. Het reele en het imaginaire deel

worden door de digitale signaalverwerker bemonsterd en vervolgens

bewerkt.

De funktie van de digitale signaalverwerker kan opgesplitst worden

in twee afzonderlijke blokken:

A) Het eerste blok omvat een mechanisme om de storings~ (en ruis)

invloeden op de detektiesignalen zoveel mogelijk te

onderdrukken. De detektiesignalen mogen hierbij niet verminkt
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worden.

B) Het tweede dee1 omvat een optimaa1 drempe1a1goritme dat zodanig

is ingeste1d dat de kans op een va1s alarm vanwege storing

minimaa1 is en waarbij de gevoe1igheid voor de wafersigna1en

optimaa1 is.

Door de meting van de overdrachtsfunktie van het analoge systeem

ontstaan er nieuwe moge1ijkheden wat betreft de onderdrukking van

ruis en storing en het detektieprincipe.

In de vo1gende paragrafen zu11en nieuwe methoden voor de

imp1ementatie van beide bovengenoemde b10kken ter sprake komen.

De in dit hoofdstuk aangeboden theorie dient voorname1ijk om aan

te tonen dat het gebruik van een systeemmode1 voorde1en kan hebben

ten opzichte van de conventione1e signaa1beschouwing. Hierbij

dient bovendien opgemerkt te worden dat van de hier gepresenteerde

fi1ter- en parameterschattingsmethode niet bewezen is dat ze

optimaa1 zijn. (Het filter en de parameterschatter dienen op

e1kaar afgestemd te zijn om een optimaa1 resu1taat te verkrijgen.)

Er dient in dit verband nog vee1 onderzoek gedaan te worden.

Tens10tte b1ij ft er dan nog de vraag of een optimaa1

detektie-a1goritme in de praktijk een haa1bare kaart is. De

afweging van de kosten van meerdere digita1e signaa1processoren

ten opzichte van de (detektie)winst die men kan beha1en za1

hierbij zeker een ro1 spe1en.

In paragraaf 8.1 za1 a11ereerst een methode beschreven worden

waarbij de bemonsteringswaarden van de digita1e signaa1verwerker

op een zodanige wij ze worden gemanipu1eerd dat a11e eventue1e

storingen zo vee1 moge1ijk worden onderdrukt. Vanwege de

verschi11ende soorten storingen is het vrijwe1 onmoge1ijk om een

optimaa1 filter te ontwerpen.
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8.1. Storingsonderdrukking door de manipulatie van de

impulsresponsie.

De polaire overdracht van het alarmsysteem gebaseerd op drie

gekoppelde spoelen werd afgeleid in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk

werd de conclusie getrokken dat de overdracht volledig bepaald

wordt door de aan- of afwezigheid van de wafer in de buurt van de

zend- en ontvangspoelen. De wafer is in feite een stabiel tweede

orde systeem dat een complex toegevoegd poolpaar bezit. Dit

poolpaar komt uiteraard terug in de overdracht van het gehele

systeem. De impulsresponsie van dit systeem zal derhalve een

uitdempend sinusoidaal verschijnsel zijn. Vanaf een bepaald

tijdstip kan men de impulsresponsie als uitgedemd beschouwen.

Hiermee wordt bedoeld dat het resterende vermogen in de

impulsresponsie na dit tijdstip dan verwaarloosbaar is ten

opzichte van het vermogen v66r dit tijdstip.

Dit idee kan gebruikt worden bij de onderdrukking van

(harmonische) stoorsignalen en ruis.

Een storing kan zich namelijk afhankelijk van aard over een

langere periode van de impulsresponsie uitspreiden. Het idee is nu

om aIle (bemonsterings)waarden van de impulsresponsie na de

volledige uitdemping van het tweede orde verschijnsel gelijk aan

nul te maken (met behulp van een window). Door de impulsresponsie

bovendien door een bandfilter te leiden kan de storing verder

geelimineerd worden.

Bovengenoemde signaalbewerkingen vinden uiteraard plaats in het

discrete tijddomein. Voor de bepaling van de impulsresponsie kan

dan gebruik gemaakt worden van de inverse discrete

fouriertransformatie. Uiteraard introduceert het werken met

eindige reeks en een aantal (nadelige) effekten die nog nader

besproken zullen worden.

De praktische uitwerking van de methode zal nu stapswijze worden

toegelicht:

Allereerst dienen twee synchrone detektoren het imaginaire en het

reele deel van de overdracht te meten (zoals beschreven werd in de
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hoofdstukken 4 en 5).

De overdrachtsfunktie kan in het Laplace-domein beschreven worden

door in uitdrukking (3.20) de volgende impedanties in te vullen:

Zl sL
1

2 + sR2 + 1s L
2 C2

Z2
s

Z12 sM12

Z23 sM23

(De weerstand R
1

werd hierbij verwaar100sd ten opzichte van sL1 .)

Dit 1evert de vo1gende uitdrukking op:

(8.1)

De a1gemene uitdrukking voor de (benaderde) overdrachtsfunktie is

derha1ve ge1ijk aan:

H(s) -

2b.s
(8.2)

Bovenstaande overdrachtsfunktie bevat een (complex) poo1paar.

Substitutie van s-jw 1evert de a1gemene uitdrukking het spektum

op:
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H(jw) - (8.3)

Frequentiebemonstering van deze overdrachtsfunktie op N

equidistante frequentiepunten over de wobbe1band (1.6 MHz tot 2

MHz) 1eidt tot N comp1exe waarden. Op deze frequentiebemonstering

kan niet zonder meer een inverse discrete fouriertransformatie

worden toegepast.

Deze zou we1 moge1ijk zijn geweest a1s het spektrum eerst via

modu1atie naar de basisband zou zijn verschoven en vervo1gens

bemonsterd. Zo'n modu1atie tast de systeemeigenschappen (zoa1s

bekend) niet aan. (Een extra modu1atie betekent echter ook weer

een omvangrijkere detektorschake1ing.)

Een zeer eenvoudige moge1ijkheid om deze modu1atie te benaderen

kan geschieden door de frequentiemonsters welke genomen zijn over

de wobbe1band te beschouwen a1s waren zij afkomstig van het naar

de basisband gemodu1eerde systeem (0 tot 400 kHz). Om over een

echte frequentiebemonstering te kunnen praten dient het spektrum

bovendien Hermitisch te zijn.

Daartoe wordt de frequentievektor vervo1gens uitgebreid tot de

dubbe1e 1engte (2N) op de vo1gende wijze:

H(2N-k-1) *H (k) (0 :s k :s N-1) (8.3)

Op deze Hermitische vektor kan we1 direkt de inverse DFT toegepast

worden.

Tussen het diskrete spektrum en het ana10ge spektrum bestaat nu

het vo1gende verband:

met 0 - w.T (8.4)

Dit is in feite (bij benadering) het impu1sinvariantie theorema.
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Voor de impulsresponsie geldt derhalve:

h(n) h (nT) . T
c (8.5)

Dus de impulsresponsie h(n) is de bemonsterde impulsresponsie van

h ; het frequentieverschoven tijdcontinue systeem.
c

De frequentiebemonstering leidt tot:

met \J
n

(8.6)

De inverse D.F.T. leidt nu tot de rij:

N-I
j

211' k j
211' knI 2 N N 211'

h(n) - 211'
H(e ) .e N

k=O

N-I
I 2 Hd(k). \J~n (8.7)
N

k=O

Dus h(n) is periodiek met periode N:

00

h(n) - 2 h(n - rN)

r--l0

(8.8)

Dit wordt ook weI "alaising in het tijddomein" genoemd.·

Bovenstaande overlapping impliceert dat de lengte van h(n) veel

groter moet zijn dan het uitdempend tweede orde effekt afkomstig
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van het ana10ge systeem, omdat anders de toepassing van een window

niet moge1ijk en zinvo1 is.

8.1.1. Het harmonisch stoorsignaa1.

Een van de be1angrijkste stoorbronnen is een constant harmonisch

signaa1 dat door de ontvangspoe1 wordt opgevangen. Om nu te

onderzoeken in hoeverre dit signaa1 onderdrukt kan worden dient

dit a11ereerst gemode11eerd te worden vo1gens de in de vorige

paragraaf uitgewerkte methode. Vervo1gens za1 een inverse

fouriertransformatie meer inzicht kunnen verschaffen over de

resu1terende (ree1e) impu1sresponsie.

De inverse fouriertransformatie is gedefinieerd vo1gens:

1
h(n) - 21l'

1l'

JH(ejO).ejOn dO

-1l'

(8.9)

Uit h(n) kan met behu1p van (8.8) h(n) afge1eid worden.

Een harmonisch stoorsignaa1 heeft de vo1gende vorm:

s(t) _ ej(Ost + ~) (8.10)

In deze uitdrukking is Os de genormeerde frequentie en ~ de fase.

Na demodu1atie met het wobbe1signaa1 verschijnt het stoorsignaa1

a1s voIgt aan de detektoruitgang:

S(O,t) _ ej«O - Os)t - ~)
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Omdat er met behulp van een deltaspanning wordt gewobbeld bestaat

er een lineair verband tussen de frequentie van het wobbelsignaal

(0) en de tijd (t):

t - c.O

Uitdrukking (8.11) wordt nu:

S(O) _ ej«O - O.).c.O - ~) _

(8.12)

j(c.02 - c.O•. O - ~)
e

(8.13)

Na demodulatie met het wobbelsignaal wordt het stoorsignaal aan de

detektoruitgang in de praktijk in frequentie begrensd door analoge

laagdoorlaatfiltering. Dit betekent dat S(O) alleen aan de

detektoruitgang aanwezig is als de wobbelfrequentie 0 in een

frequentieband rond de stoorfrequentie Os ligt.

Vanwege de complexiteit van de berekening wordt er uitgegaan van

een ideaal laagdoorlaatfilter met een genormeerde

kantelfrequentie K.

Volgens de eerder beschreven methode wordt het

signaal S(O) eerst Hermitisch gemaakt.

fouriertransformatie ziet er dan als volgt uit:

w

h(n) - -! J (S(O) + S*(-O)).e
jOn

dO2w

(bemonsterde)

De inverse

O.+K

-! J ej (c.0
2

- c.O•. O - ~).ejOn dO +
2w

O.-K
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-Os+K

1 J _j(c.0
2

- e
211'

-Os -K

+ c. Os .0 - 4» j On .:It"'>.e uu

Os+K

- -! J e j (C.0
2

211'

Os-K

+ (n - c.Os).O - 4» dD +

-Os+K

1 J j (-c .0
2

- e
211'

-Os -K

+ (n - c.Os).O + 4» dD

Os+K

1 J e j (c.0
2

+ (n - c.Os).O - 4» dD +
- 211'

Os-K

1
211'

Os+K

J .-J(C.0
2

+ (n - c.Os).O - 4» dD

Os-K

Os+K

- ~ J
Os-K

2cos(c.O + (n - c.Os).O - 4» dD

Deze zogenaamde Fresnelintegraal heeft de volgende oplossing:

(Appendix C)

cos
2

(
(n - c.Os) + 4.4>.c )

4.c

c [g (c. 0 + ~ (n - c. Os)) ] +
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Dus

sin
2

(
(n • coOs) + 4.~oc )

4.c

s [j1; (c 0 0 + ~ (n - CoOs» ] 0

O.+K

}
Os-K

h(n) -
1 .{

cos
2

(
(n - c. Os) + 4 0 ~ 0 C) .

4.c

( c [ j1; (CoOs + C 0 K + ~ (n - c. Os» ] -

c [ j1; (CoOs - C 0 K + ~ (n - c. Os» ] ) +

sin
2

(
(n - c.Os) + 4.~.c) .

40c

( s [j1; (c. Os + C 0 K + ~ (n - CoOs» ] -

s [ j1; (CoOs - C 0 K + ~ (n - CoOs» ] ) }

(8.14)

De oplossing van deze inverse fouriertransformatie levert het

inzicht dat de "impulsresponsie van het stoorsignaa1" over een

langere periode aanwezig kan zijno Voor n~ zal de impulsresponsie

h(n) echter toch uitdempeno
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Men dient echter niet te vergeten dat de numeriek berekende

impu1sresponsie bestaat uit een eindige rij hen), waarbij

overlapping (a1aising) optreedt. Deze overlapping zorgt ervoor dat

het tota1e vermogen van het stoorsignaa1 zich verspreid bevindt

over de vo11edige impu1sresponsie hen).

8.1.2. De inv10ed van ruis.

Door toepassing van de beschreven methode kan eveneens het

ruisvermogen verminderd worden.

8.1.3. De keuze van het window.

Tot nu toe werd vermogensfi1tering toegepast met behu1p van een

rechthoekig window. Men kan zich echter de vraag ste11en of er

mischien niet door midde1 van de keuze van het window nog een

verdere verbetering van de signaa1kwa1iteit kan p1aatsvinden. Dit

b1ijkt onder de vo1gende aanname waar te zijn. Er wordt uitgegaan

van het idee dat het vermogen afkomstig van het stoorsignaa1

ge1ijk verdee1d is over de he1e impu1sresponsiereeks. In dit geva1

kan men aan e1ke bemonsteringswaarde een weegfaktor toekennen

(window). Het 1igt voor de hand om aan bemonsteringswaarden welke

re1atief minder stoorvermogen bevatten een hogere weegfaktor toe

te kennen dan aan andere bemonsteringswaarden. Dit werd in

principe ook al gedaan met behulp van het rechthoekig window (op

een niet optima1e wijze).

De vorm van het window mag echter de signaa1informatie niet

(nauwe1ijks) verstoren. De vrijheid wat betreft de keuze b1ijft

derha1ve zeer beperkt. Een voor de hand 1iggende moge1ijkheid is

een exponentiee1 afnemend window omdat dit het hetze1fde

vermogenskarakter heeft als het uitdempend impu1sresponsiesignaa1.
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Het grote voordee1 van deze keuze is dat de signaa1informatie niet

wordt aangetast. Een exponentiee1 window vermenigvu1digd met een

ui tdempend sinussignaa1 va1t in te ca1cu1eren a1s een verhoogde

dempingsfaktor. (Bij detektie kan hiermee rekening gehouden

worden.) De tijdconstante van het exponentiee1 window is

afhanke1ijk van twee faktoren. Gaat men a11een uit van optima1e

vermogensfi1tering en de bovenstaande aanname van de ge1ijke

verde1ing van het vermogen dan zou dit betekenen dat de

tij dconstante naar nul zou moe ten gaan om een optima1e

signaa1-storings (ruis) verhouding te creeeren.

Een aangetoond feit is echter dat het ruisvermogen niet ge1ijk

verdee1d is over de he1e impu1sresponsie. Het toekennen van een te

grote weegfaktor aan slechts enke1e bemonsteringswaarden heeft het

nadee1 dat hierdoor in bepaa1de geva11en het systeem te gevoe1ig

is voor bepaa1de stoorsigna1en.

Een tweede reden waarom de tijdconstante niet te klein mag zijn

hangt samen met het feit dat de toepassing van een window in het

tijddomein de (auto)corre1atie van het signaa1 vergroot maar ook

de (kruis)corre1atie tussen een gefi1terd stoorsignaa1 en een

gefi1terd wafersignaa1. Bij toepassing van een exponentiee1 window

in het tijddomein, waarbij de tijdconstante wordt verk1eind, za1

de corre1atie tussen een stoorsignaa1 en het wafersignaa1 na

filtering steeds groter worden met a1s gevo1g een verhoogde kans

op een va1s alarm. Het is dus be1angrijk dat het wafersignaa1 ook

na filtering bepaa1d blij ft door meerdere (genoeg) samples. De

keuze van de tijdconstante is dus een compromis tussen de

vermindering van het storings (ruis) vermogen en een acceptabe1e

kruiscorre1atie. De acceptabe1e kruiscorre1atie hangt wederom

samen met de detektiedrempe1.

De keuze van het exponentiee1 window heeft echter we1 het voordee1

dat er bij benadering een optima1e filtering p1aatsvindt. Voor

a11e signa1en met een exponentiee1 afnemende impu1sresponsie is de

signaa1-storingsverhouding maximaa1. De detektor welke na dit

filter geimp1ementeerd wordt za1 echter a11een (waf~r)signa1en

detekteren welke 1eiden tot een overdracht zoa1s deze is

weergegeven in uitdrukking (8.3).
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8.1.4. Afwijkingen van de methode.

De methode van verschuiven

overdrachtsfunktie zoa1s

(modu1atie) en bemonsteren van de

deze hierboven werd beschreven

introduceert twee fouten:

1) De causa1iteit wordt verstoord door de methode van verschuiven

(en Hermitisch maken) van het spektrum. Dit kan eenvoudig

aangetoond worden met behu1p van de Hilbert transformatie. De

impu1sresponsie kan gescheiden worden in twee de1en; een

causaa1 dee1 dat onstaat a1s gevo1g het tweede orde effekt van

het systeem en dat zich uitdempend uitbreidt in de positieve

tijd en een re1atief klein niet-causaa1 dee1 dat zich

voorname1ijk (uitdempend) uitbreidt in de negatieve tijd.

Vanwege de 1ineariteit kan het causa1e dee1 beschouwd worden

a1s zijnde afkornstig van een echte modu1atie

(verrnenigvu1diging) naar de basisband. Het niet-causa1e dee1

van het signaa1 is derha1ve afkomstig van de afwijking tussen

een idea1e modu1atie en de toegepaste verschuiving.

In het discrete tijddomein za1 de niet-causa1iteit zich uiten

a1s een klein (negatief) toenemend piekje aan het einde van de

tijdreeks.

Vanwege het toch re1atief grote vermogen van dit piekje en de

toegepaste detektiemethode (zie hiervoor de vo1gende paragraaf)

za1 het noodzake1ijk b1ijken om dit piekje in het toe te passen

window te betrekken. Vanwege deze detektiemethode mogen de

1aatste samples van de tijdreeks niet ge1ijk aan nul gemaakt

worden! !!

2) Het impu1sinvariantie theorema (literatuur [5]) ga~t uit van

aliasing in het frequentiedomein. Bij de toegepaste

frequentiebemonstering wordt deze overlap niet meeberekend en
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za1 derha1ve 1eiden tot een verstoring van de impu1sresponsie

h(n). De verstoring van de impu1sresponsie za1 zich uiten a1s

een gesuperponeerde geringe hoog(ste) frequentiecomponent. Het

effekt van de aliasing b1ijkt echter gering te zijn. (Dit kan

geconc1udeerd worden uit een simu1atie. Zie paragraaf 8.3 en

appendix D.)

Beide effekten zu11en in verhouding geringer zijn naarmate de

kwa1iteitsfaktor van de wafer hoger is. (De re1atieve

over1appingen zu11en dan k1einer zijn.)

Op het moment dat de impu1sresponsie weer naar het

frequentiedomein wordt getransformeerd kan de niet-causa1iteit

worden opgeheven door de frequentieband weer te verschuiven naar

de wobbe1band. Met andere woorden de gefi1terde

bemonsteringswaarden worden weer gekoppe1d aan de bijbehorende

equidistante frequentiewaarden van de wobbe1band (1.6 MHz tot 2

MHz).

(Uiteraard 1evert de discrete fouriertransformatie wederom een

Hermitische reeks waarvan men slechts de he1ft in beschouwing

dient te nemen om weer bij het uitgangspunt terug te zijn.)

8.2. Detektie door parameterschatting.

Het hier beschreven a1goritme is gebaseerd op de schatting van de

systeemparameters van het ana10ge overdrachtssysteem. Voor deze

schatting wordt gebruik gemaakt van de bemonsteringswaarden van de

ana10ge overdrachtsfunktie. De geschatte parameters moe ten binnen

bepaa1de grenzen 1iggen om tot acceptatie van een alarm over te

gaan. A1s basis voor het hier gepresenteerde a1goritme wordt

gebruik gemaakt van de ~leinste kwadraten methode.

In de vorige paragraaf werd een methode besproken voor de

onderdrukking van storingen (en ruis). Ondanks dit a1goritme

zu11en resterende storing en ruis er nog steeds voor zorgen dat de
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geschatte parameters een afwijking zullen vertonen en dat de

schattingsfout eveneens duidelijk van nul afwijkt. (Aan de

optimale afstemming van het filter op het schattingsalgoritme kan

in de toekomst nog werk verricht worden. Hierbij dient dan tevens

een ruismodel ontwikkeld worden.)

Samengevat is het dus noodzakelijk om een algoritme te

implementeren dat kan onderscheiden of een signaal van de wafer

afkomstig is of van een stoorbron. Hierbij dient er een drempel

ingebouwd te worden.

De drempel dient ten eerste zodanig ingesteld te worden dat een

spreiding in de parameters als gevolg van de spreiding van de

waferparameters geaccepteerd wordt. Ook een zekere spreiding in de

parameters als gevolg van ruis en storing dient geaccepteerd te

worden.

Verder dient de uiteindelijke beslissing omtrend alarmering te

geschieden op basis van de resulterende foutvektor.

Analytische uitwerking van dit principe levert het volgende: De

parameters b, a
l

en a
2

van uitdrukking (8.2) dienen nu geschat te

worden met behulp van de frequentiemonsters. Als de wafer zich in

het magnetische veld bevindt voldoen de parameters aan de volgende

regels:

- Voor de parameter b geldt dat deze negatief is.

- Voor de parameters a
l

en a
2

geldt dat ze een complex toegevoegd

poolpaar opleveren. De reele en imaginaire delen van de polen

moeten binnen vooraf gestelde grenzen liggen.

Het verband tussen de polen PI en P2 en de parameters a l en a2
zal nu afgeleid worden.

Er geldt:

1 + als +
2

C~ 1).(
s

- 1)a
2

s - -
PI P2

1 2
(

1 1 ) s + 1-- s - -
P1P2 PI P2
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Dus

1
(8.16)a -1 P1P2

(!- 1
) (8.17)a 2 - . +

PI P2

Omdat de polen PI en P2 een complex toegevoegd poo1paar vormen

kunnen a1 en a 2 ook a1s voIgt herschreven worden:

PI - x + j.y

P2 - x - j.y

2x (8.18)a - 2 21 x + Y

1 (8.19)a ...
2 22 x + Y

Het bereik van de waarden x en y dient vooraf afge1eid te worden

uit de spreiding van de kwa1iteitsfaktor (x) en de spreiding van

resonantiefrequentie (y) van de wafer.

Uit dit bereik kan met behu1p van de uitdrukkingen (8.18) en

(8.19) het bereik van de parameters a
1

en a
2

afge1eid worden.

In deze parameters moet tens lotte een storingsmarge worden

ingebouwd.

Met behu1p van de k1einste kwadraten methode zu1len de

uitdrukkingen voor aI' a2 en b afge1eid worden.

Uit re1atie (8.2) voIgt:

2 2
Y(s) - (-a1s - a2s' ).Y(s) + b.s .U(s) + e(s)

(8.20)

In deze uitdrukking ste1t e(s) de schattingsfout voor welke door
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het algoritme geminimaliseerd wordt door een optimale bepaling van

de parameters aI' a 2 en b. Deze fout representeert niet exact de

gewenste minimalisatie van de afwijking van Y(s) (welke afkomstig

is van het stoorsignaal). Dit punt zal later nader toegelicht

worden.

Substitueer s-jw in uitdrukking (8.20):

(8.21)

Van deze uitdrukking kunnen het imaginaire en reele deel

afzonderlijk in beschouwing genomen worden:

(YR + j.Yl ) - (-jwal + w
2

a 2)'(YR + j.Yl ) 

+ (eR + j.el )

(8.22)

Uit deze vergelijking kunnen dus twee nieuwe vergelijkingen

afgeleid worden:

YR(jw) - (w
2

a2 ) .YR(jw) + (wal ) .Yl(jw) - (w
2b) .UR(jw) + eR(jw)

(8.23)

Yl (jw) - (w
2

a
2

) .Yl(jw) . (wa
l

) .Y
R

(jw) - (w
2
b) .U

l
(jw) + e

l
(jw)

(8.24)

Met behulp van de N frequentiemonsters en deze relaties kunnen de

parameters aI' a2 en b geschat worden. Verder is ncpnelijk ook

bekend dat het ingangssignaal voldoet aan:
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UR(jW) - 1

U1(jw) - 0

(8.25)

(8.26)

Deze veronderstelling is geoorloofd omdat er bij het wobbe len van

het signaal over de frequentieband uitgegaan wordt van een

zogenaamde quasi stationaire toestand van het ingang~signaal. Het

volgende overbepaalde stelsel vergelijkingen dient te worden

opgelost:

Reele deel:

(8.27)

Imaginaire deel:

(8.28)

Beide matrices kunnen gecombineerd worden tot een nieuwe. De

parameters aI' a
2

en b kunnen met behulp van de kleinste kwadraten

methode zodanig bepaald worden dat de schattingsfout e minimaal

is. De standaard oplossing van de kleinste kwadraten methode is:

(8.29)
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Deze op1ossing ge1dt voor het overbepaa1de (singu1iere) ste1se1:

A.x (8.30)

Dit overbepaa1de ste1se1 kan door midde1 van transformaties

numeriek sneller opge1ost worden. (Zie 1iteratuur ['6].) Daartoe

dient er eerst een orthogona1e afbee1ding te worden bepaa1d welke

het singu1iere ste1se1 omzet in een regu1ier ste1se1. Deze

afbee1ding Q vo1doet aan de vo1gende re1aties:

(8.31)

(8.32)

De op1ossing kan nu bepaa1d worden uit het vo1gende regu1iere

ste1se1:

(8.33)

Voor de bepa1ing van de op1ossing van het ste1se1 (8.27) eventuee1

samen met (8.28) za1 de resu1terende vektor c
1

de 1engte 3 hebben.

De matrix R
1

is derha1ve een 3 x 3 matrix.

Voor de berekening van de ortogona1e afbee1ding Q zijn er meerdere

numerieke methoden voorhanden. Een van deze methoden is de

zogenaamde Householder transformatie welke beschreven is in

literatuur [7].

De 1engte van de foutvektor (lei) wordt bij de k1einste
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kwadratenmetbode geminimaliseerd.

In principe is bet nu de bedoeling om bet beslissingsmecbanisme te

baseren op de relatieve lengte van de resulterende foutvektor.

N

2 [/
k=l

) (8.34)

Op analoge wijze kan IYI bepaald worden. De relatieve fout wordt

dan:

o - (8.35)

Door een drempelwaarde voor 0 te kiezen kan een beslissing omtrend

alarmering genomen worden.

Eerder in deze paragraaf werd opgemerkt dat de scbattingsfout e(s)

van uitdrukking (8.20) niet exact overeen komt met de door bet

stoorsignaal geintroduceerde afwijking van Y(s). Nu zal derhalve

een verband tussen beide fouten afgeleid worden. Allereerst wordt

daartoe bet uitgangssignaal van het systeem zonder storing
~ ~

gedefinieerd als Y(s) en bet werkelijke stoorsignaal door e(s). Er

geldt nu:

Y(s) - Y(s) + e(s)

Met behulp van (8.20) geldt nu:

(8.36)

2 ~ ~ 2
(1 + als + a

2
s ).(Y(s) + e(s» - b.s .U(s) + e(s) .

(8.37)
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Uit deze uitdrukking vo1gt direkt:

e(s)
....-----
e(s)

(8.38)

Met andere \lTOorden het werke1ijke stoorsignaa1 wordt

door het zogenaamde autoregressieve gedee1te

overdrachtsfunktie van het syteem en daarna vindt de

schatting p1aats met de hieruit resu1terende fout.

8.3. Simu1atie van het systeem.

gefi1terd

van de

optima1e

In deze paragraaf zu11en de resu1taten van een simu1atiemode1 van

het detektiesysteem worden toege1icht. Het model werd

geimp1ementeerd op een Personal Computer in het softwarepakket

PC-Mat1ab (Zie appendix D). Het eerste dee1 van het programma

rekent de overdrachtsfunktie (3.10) uit voor 256 frequentiewaarden

welke equidistant verdee1d zijn over de wobbe1band. (Zie figuur

8.1. )
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Figuur 8.1. Po1air diagram van de overdrachtsfunlc:tie.

Hierna wordt een harmonisch stoorsignaal gegenereerd, gemoduleerd

en gefilterd op een zodanige wijze dat het (bij benadering)

overeenkomt met de eigenschappen aan de detektoruitgang. Dit

stoorsignaal wordt bij de frequentiemonsters opgeteld. Zie figuur

8.2.
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Figuur 8.2. De verstoorde overdracht.

Zoa1s bekend wordt de vektor vervo1gens uitgebreid tot de dubbe1e

1engte; het spektrum wordt hermitisch gemaakt.

Met behu1p van het inverse FFT-a1goritme wordt vervo1gens de

impu1sresponsie van de verstoorde overdracht berekend. (Zie figuur

8.3. )
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Figuur 6.3. De impulsresponsie van de verst.oorde

overdracht..

Toepassing van een dubbel exponentieel tijdvenster (window) leidt

tot de vermindering van ruis en storing. Het toegepaste window is

weergegeven in figuur 8.4.
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Figuur 8.4. Bet toegepaste tijdvenster.

De impulsresponsie wordt met dit tijdvenster vermenigvuldigd. Op

deze wijze wordt zo veel mogelijk ruis- en stoorsignaal-vermogen

geelimineerd. Het exponentieel afnemend verloop van het eerste

deel van het window zorgt aIleen voor een toename van de demping

van het totale systeem. Het tweede exponentieel toenemend deel

zorgt ervoor dat de laatste samples van de tijdreeks intakt

gelaten worden. Zie figuur 8.5.
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Figuur 6.5. Impulsresponsie na vermenigvuldiging met

bet tijdvens te r.

Vervolgens wordt weer het spektrum bepaald met behulp van het

FFT-algoritme. Om weer bij het uitgangspunt terug te zijn (256

frequentiemonters) wordt slechts de helft van de frequentievektor

verder beschouwd. (Zie figuur 8.6.)
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Figuur 8.6. De gefilterde overdracht.

Met behulp van deze 256 waarden worden de parameters ai' a 2 en b

van de aigemene overdracht (8.3) berekend met behuip van de

kleinste kwadraten methode (figuur 8.7.). De schatting wordt in

dit programma verricht met het stelsei (8.28). Voigens uitdrukking

(8.23) wordt derhalve (aileen) de fout van het reele deel

geminimaliseerd.
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Figuur B" 7" De geschatte overdrachtsfunl<.tie"

Uit de grootte van de relatieve schattingsfout en de waarden van

de parameters kan tens lotte een conclusie omtrend alarmering

genomen worden. De keuze van de drempelwaarde voor de relatieve

fout hangt hierbij bovendien samen met het gekozen tijdvenster. De

optimale keuze van deze twee parameters is een nog onopgelost

probleem.
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Hoofdstuk 9. Bet gerealiseerde systeem;

evaluatie en toekomstaanbevelingen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van het

antidiefstalalarmsysteem dat gebaseerd is op de koppeling van

spoelen heeft geleid tot een theoretische en praktische uitwerking

van het probleem. Het resultaat van deze aanpak heeft geleid tot

een vergroot inzicht in de problemen die met een dergelijk systeem

verbonden zijn. Verder is er een optimale keuze gemaakt wat

betreft de configuratie van het systeem en de detektieprincipes.

Toetsing in de praktijk door de realisatie van het systeem heeft

geleid tot de bevestiging van de verwachtigingen.

Op het gebied van de digitale signaalverwerking werd een andere

meer systeemgerichte benaderingswijze van detektie voorgesteld en

verder uitgewerkt.

Toekomstige ontwikkelingen kunnen in de volgende categorieen

worden onderverdeeld:

- De praktische realisatie van een detektorschakeling waarmee

zowel het imaginaire deel als het reele deel van de

overdracht gemeten kan worden. Hierbij kan worden uitgegaan

van de in hoofdstuk 5 gepresenteerde imaginaire deel

detektor. Deze schakeling kan eventueel gerealiseerd worden

uitgaande van een hogere bedrijfsfrequentie omdat hierbij een

hogere kwaliteitsfaktor voor de wafer haalbaar is.

De minimalisatie van ruis en storing door de ontwikkeling van

digitale filters volgens de gebruikelijke methodieken. De

bemonsterde signalen van het reele en het imaginaire deel van

de overdracht kunnen eerst afzonderlijk gefilterd worden.

Optimale stoorsignaal (ruis) onderdrukking door middel van de

voorgestelde impulsresponsiemanipulatie. Hierbij dient dan

vooral ook gekeken te worden naar het spektraal gedrag van

het filter ten opzichte van ruis en storing omdat dit van
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belang is als men bij de parameterschatting een optimaal

resultaat wil bereiken.

- In hoofdstuk 8 is gebruik gemaakt van de kleinste kwadraten

methode bij de schatting van de systeemparameters. Hoewel dit

in de praktijk de meest gebruikte en eenvoudigste methode is

wil dit nog niet zeggen dat dit ook de meest optimale methode

is. Hier kan dus ook nog onderzoek naar verricht worden. De

kleinste kwadraten methode kan vergeleken worden met de

zogenaamde "input error" en met de "output error" methode.

- De ontwikkeling en implementatie van een optimaal (snel)

algoritme voor de filtering en parameterschatting op een

digitale signaalverwerker.

De optimalisering van de beslissingsdrempel voor de

waferdetektie.

Er dient onderzoek gedaan te worden naar de praktische

haalbaarheid van de theoretisch ontwikkelde digitale

signaalverwerker. Hierbij speelt vooral de kostprijs (en de

rekensnelheid) van de digitale signaalverwerker een grote

rol.

Indien het systeem verschillende wafers van elkaar moet kunnen

onderscheiden kan dit bijvoorbeeld gerealiseerd worden door

verschillende resonantiefrequenties te gebruiken. De digitale

signaalverwerker kan op eenvoudige wijze vaststellen in welk deel

van de totale wobbelband een resonantiefrequentie voorkomt. (De

totale wobbelband wordt dus verdeeld in subbanden.)

Deze identificatie kan ook plaatsvinden door gebruik te maken van

wafers met meerdere eigentrillingen. De parameterschatter kan

hierop afgestemd worden (meer polen in de overdrachtsfunktie).

Mocht een detektor gebaseerd op de schatting van parameters in de

praktijk geen haalbare kaart blijken dan kan een gecombineerde

imaginaire deeldetektor en fasedetektor ontwikkeld worden waarbij
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Appendix A

Een netwerks1mulat1eprogramma geimplementeerd in PC-Matlab.

Mat1ab is een hoogwaardig a1gebraisch en ana1ytisch softwarepakket

met een eigen commandotaa1. Deze commandotaa1 heeft deze1fde

eigenschappen a1s een doorsnee programmeertaa1. D.w.z. er kunnen

programma's en (sub-)routines geimp1ementeerd worden.

Mat1ab onderscheidt zich van een doorsnee programmeertaa1 door de

ver doorgevoerde abstractie van de funktie-set. Er kan

bijvoorbee1d gewerkt worden op vektor en matrixniveau. De

standaardfunktie-set is zeer omvangrijk en kan door de gebruiker

naar wens worden aangepast.

PC-Mat1ab is een produkt van 'The MathWorks, Inc.'.

In deze appendix komen achtereenvo1gens de geimp1ementeerde

routines aan de orde.

Het netwerksimu1atieprogramma werd gebruikt voor de simu1atie van

de hoogfrequent bandversterker van het winke1diefsta1

a1armsysteem. Zie figuren 5.4 en 5.5.

In deze appendix worden tens10tte de invoerfi1e samen met het

gebruikte wisse1stroom-vervangingsschema gepresenteerd.
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is een routine waarmee we een netwerksimulatie kunnen
verrichten. In het netwerk mogen passieve admittanties en
stroombronnen voorkomen.
In dit programma worden een inputdatafile (.m) en de
routines GRAPHCFG, HAKEMATR, REDUC, PORT2 en FREQPLOT
aangeroepen:

Defaultwaarde is scale-O.
Tenslotte kan met behulp van de variabele
'param' aangegeven worden van welke
parameter een frequentieplot gemaakt dient
te worden. De mogelijkheden zijn:

x-as y-as

scale-O Ampli tudep lot <log> <log>
Faseplot <log> <lin>

scale-l Amplitudeplot <log> <lin>
Faseplot <log> <lin>

scale-2 Amplitudeplot <lin> <lin>
Faseplot <lin> <lin>

Creeert de frequentievektor met behulp
van een van de routines LQGSPACE of
LINSPACE. Met behulp van deze vektor wordt
de overdrachtsfunktie berekent. Verder
kan men door de parameter 'scale'
aangeven of de schaalverdeling van de plot
lineair of logaritmisch getekend dient te
worden.
De waarden die deze parameter kan aannemen
zijn:

Spanningsversterking.
Stroomversterking.

param-'H'
param-'Beta'

GRAPHCFG

NETWSIM%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

HAKEMATR

REDUC

param-'Zin_ku' Ingangsimpedantie met
kortgesloten uitgang.

param-'Zin_ou' Ingangsimpedantie met
open uitgang.

param-'Zuit_ki' : Uitgangsimpedantie
met kortgesloten
ingang.

param='Zuit_oi' Uitgangsimpedantie
met open ingang.

De defaultwaarde is param-'H'.

Het is dus de bedoeling dat deze file
(samen met de invoerfile) naar de behoefte
van de gebruiker kan worden aangepast·.

Stelt de admittantiematrix samen uit de
opgegeven knooppuntadmittanties en
stroombronnen.

Reduceert de admittantiematrix tot een
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kp(i,j)-adm

ref-q

j-sqrt(-l);

function [kp,s,ref]-<fi1enaam>(kp,s,ref)

Berekent a11e tweepoort parameters;
de spannings- en stroomversterking en de
in- en uitgangsimpedanties.

Maakt een amp1itude- en fasep10t van de
berekende overdrachtsfunktie.

tweepoortmode1.

FREQPLOT

PORT2

s~[sl i j v w
s2

Dit wi1 zeggen dat tussen knooppunten i en j de
admittantie 'adm' is opgenomen.
Eventue1e stroombronnen dienen in matrixvorm opgegeven
te worden:

Dit wi1 zeggen dat het referentieknooppunt q is.
Yordt er geen referentieknooppunt meegegeven dan neemt het
programma automatisch het hoogste knooppuntnummer hiervoor.

De betekenis van deze notatie is a1s vo1gt:
De spanningsgestuurde stroombron met stei1heid sl 1evert
stroom van knooppunt i af naar knooppunt j toe. De sterkte
van de bron is afhanke1ijk van de spanning tussen knooppunt
v en w.
Tens10tte kunnen we het referentieknooppunt opgeven met

Knooppunt 1 dient de ingang van het model te zijn.
Knooppunt 2 dient de uitgang te zijn.
In deze file dienen de admittanties opgenomen te
worden a1s vo1gt:

Onder dit statement dient verder een comp1exe variabe1e j
a1s vo1gt te worden gedefinieert:

Verder dient men zich bij het opste11en van de invoerfi1e te
houden aan de vo1gende rege1s:

De invoerfi1e dient gedefinieerd te zijn a1s een 'function'. De eerste
rege1 van de invoerfi1e is derha1ve:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, Auteur: M.J.M.E. Creemers 26-8-1988,
, Laatste update: 28-11-1988
%

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

c1c;
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clear;

ref-O;
sca1e-O;
param-'H' ;

[f,sca1e,param]-graphcfg(sca1e,param);

fi1e-input(' Geef de naam van de invoer file , , , s' ) ;

c1c;
fprintf( ,
fprintf( ,

cmmnd-[fi1e,'(wx,ref)'];

f_count-1ength(f);

for count-1:f_count,

fprintf('frequentie');
count

wx-2*pi*f(count);

[kp,s,ref]-eva1(cmmnd);

Y-makematr(kp,s,ref);

Y-reduc (Y) ;

Start berekening ... ');
, )

[H(count),Beta(count),Zin_ku(count),Zin_ou(count),Zuit_ki(count) ..
,Zuit_oi(count)]-port2(Y);

end

freqp1ot(f,eva1(param) ,scale);

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

function [f,sca1e,param]-graphcfg(sca1e,param)

% GRAPHCFG bepaa1t het aanta1 frequentiepuntberekeningen en de aard van
% het assenste1se1 van de plot in het programma NETWSIM.

% M.J.M.E. Creemers 26-8-1988

f-1inspace(1.6e6,2.e6,100);
sca1e-O;
param-'H' ;
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function Y-makematr(kp,s,ref)

% KAKEMATR is een routine welke een admittantiematrix (Y) genereert uit
% de opgegeven knooppuntadmittanties (kp) en de opgegeven
% stroombronnen (s). Variabe1e "ref" bevat het referentie
% knooppuntnummer.

M.J.M.E. Creemers 26-8-1988

[n,m]-size(kp) ;

if n<m,
n-m;

end;

kp(n,n)-l;

% Creeer een halve onderdiagonaa1matrix met de knooppuntadmittanties.
% We hoeven nu niet meer op de opgegeven indices te 1etten.

for i-1:n,
for j-(i+1) :n,
if kp(i,j)--O,
kp(j ,i)-kp(i,j);

end
end

end

% Vu1 de niet-diagonaa1e1ementen met de admittanties.

for i-2:n,
for j-1:(i-1),

Y ( i ,j ) "" - kp ( i ,j ) ;
Y (j • i) - - kp ( i ,j ) ;

end
end

% Vu1 de diagonaa1e1ementen met admittanties.

Y(1,1)-sum(kp(2:n,1»;

for i-2: (n-1) •
Y(i,i)-sum(kp«i+1):n,i»+sum(kp(i.1:(i-1»);

end

Y(n,n)-sum(kp(n,1:n-1»;

, Verwerk de stroombronnen in de matrix.

[sc,g]-size(s);

for i-1:sc,
Y(s(i,2),s(i,4»-Y(s(i,2),s(i,4»+s(i,1);
Y(s(i,3),s(i,5»-Y(s(i,3),s(i,5»+s(i,1);
Y(s(i,2),s(i,5»-Y(s(i,2),s(i,5»-s(i.1);
Y(s(i,3),s(i,4»-Y(s(i,3),s(i,4»-s(i,1);
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end

% Verwijder het referentieknooppunt uit de admittantiematrix.

if ref<3,
ref-n;

end

Y1-Y(1:(ref·1),l:n);

if ref<n,
Y2-Y«ref+1):n,l:n);

end

Y-[Y1;Y2] ;
Y1-Y(1:(n-1),l:(ref-1»;

if ref<n,
Y2-Y(1:(n-1), (ref+1):n);

end

Y-[Y1 Y2];

function Y-reduc(Y)

% REDUC is een routine welke een vierkante admittantiematrix reduceert
% tot een tweepoort model met behu1p van de rege1 van Cramer.
% A11e rijen en ko1ommen beha1ve de eerste twee worden
% gee1imineerd.

M.J.M.E. Creemers 26-8-1988

[m,n]-size(Y);
d=Y (3: m, 3 :n) ;

d11-[Y(l,l) Y(1:l,3:n)
Y(3:m,l:1) d];

d12=[Y(l,2) Y(1:l,3:n)
Y(3:m,2:2) d];

d21-[Y(2,l) Y(2:2,3:n)
Y(3:m,l:1) d];

d22-[Y(2,2) Y(2:2,3:n)
Y(3:m,2:2) d];

Y-[] ;
deter-det(d);

Y(1,1)-det(d11)/deter;
Y(l,2)-det(d12)/deter;
Y(2,l)-det(d21)/deter;
Y(2,2)-det(d22)/deter;
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, 2PORT is een routine welke de spanningsversterking, de
% stroomversterking, de ingangsimpedantie en de uitgangsimpedantie
, van een tweepoort bepaalt.

, M.J.M.E. Creemers 26-8-1988

H--Y(2,1)jY(2,2);

Beta-Y(2,1)jY(1,1);

Zin_ku-ljY(l,l);

Zin_ou-Y(2,2)/(Y(1,1)*Y(2,2)-Y(1,2)*Y(2,1»;

Zuit_ki-ljY(2,2);

Zuit_oi-Y(1,1)/(Y(1,1)*Y(2,2)-Y(1,2)*Y(2,1»;

function freqplot(f,y,scale)

% FREQPLOT is een routine welke een amplitude- en faseplot maakt van een
% gegeven vektor 'y'.

, M.J.M.E. Creemers 26-8-1988

if scale-O,

loglog(f,abs(y», title(' Amplitude responsie'), xlabel(' f (Hz)'), ..
ylabel('ABS'), grid, pause;
semilogx(f,angle(y», title(' Fase responsie'), xlabel(' f (Hz)'), ..
ylabel('ARG'), grid, pause;

else if scale--l,

semilogx(f,abs(y», title(' Amplitude responsie'), xlabel(' f (Hz)'), ..
ylabel('ABS'), grid, pause;
semilogx(f,angle(y», title(' Fase responsie'), xlabel(' f (Hz)'), ..
ylabel('ARG'), grid, pause;

else,

plot(f,abs(y», title(' Amplitude responsie'), xlabel(' f (Hz)'), ..
ylabel (' ABS' ), grid, pause;
plot(f,angle(y», title(' Fase responsie'), xlabel(' f (Hz)'), ..
ylabel('ARG'), grid, pause;

end
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function w-1inspace(b,e,m)

% LINSPACE is een routine die een vektor met 1engte m creert waarin
% de coefficienten 1ineair toenemen tussen de waarde b en e.
% De eerste coefficient van de vektor heeft de waarde b en
% de 1aatste de waarde e.
% In het geva1 dat e<b wordt de vektor 1ineair afnemend.

% M.J.M.E. Creemers 8-10-1988

step-(e-b)/(m-1);
w-b:step:e;
if 1ength(w)--(m-1),
w(m)-e;

end

function [kp,s,ref]-fasecor(w,ref)

% FASECOR is een invoerfi1e voor de berekening van de overdracht van
% de fasecorrector van het winke1diefsta1-a1armsysteem.

% M.J.M.E. Creemers 14-10-1988

j-sqrt(-l);

Rd=S60;
Cd-780e-12;
Ld=10e-6;

sl-2.Se-3;

Rl-47e3;
R2-47e3;
Rc-S60;
Cc-780e-12;
Lc-10e-6;
Re-100;

Ic-S.3e-3;
b-70;
s2-40*Ic;

Lel Ael Cel A1 Lc Ac Cc

2

~
J.,S1.V1~

3

1 J.,S2.V3A

~

8/52

A2 Ae

F1guu~ A.1 Het w1seelet~QDmVerveng1ngeechemev.n d. teeecorrectcr.

kp(S,2)-1/Rc+j*w*Cc+l/(j*w*Lc);
kp(4,3)-s2jb;
kp(S,3)-ljR1+1/R2+1/Rd+j*w*Cd+1/(j*w*Ld);
kp(S,4)-ljRe;

s-[sl 3 5 1 5
s2 2 4 3 4];

ref-S;
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Appendix B

Brugmeting.

In deze appendix zullen de uitdrukkingen voor de instelling van de

eerder gepresenteerde brugschakeling (figuur 2.4) aan de orde

komen. De beschouwde brugschakeling wordt zodanig ingesteld dat de

vergelijkingstak welke slechts twee weerstanden bevat (R en R )
x y

in het midden van de polaire circelvormige figuur van de

"systeemtak" terechtkomt. De brug kan derhalve nooit in evenwicht

verkeren. Om de brug af te regelen wordt de frequentie gelijk aan

nul verondersteld. De invloed van de gecombineerde zend- en

ontvangspoel komt aIleen tot uiting in zijn serieweerstand Rl .

Voor w-O rad/s is de admittantie van de systeemtak gelijk aan:

Ys -
1 (B.l)

De admittantie van de vergelijkingstak is uiteraard gelijk aan:

Yv -
I

R + R
x Y

(B.2)

Voor de spanningen VI en V2 gelden nu de volgende uitdrukkingen:

(B.3)

Yv.V.R
.y

R .V
Y

R + R
x Y

(B.4)

De spanningen VI en V
2

zijn nu een maat voor de admittantie van
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beide takken van de brugschakeling. Zo kan dus geconcludeerd

worden dat de spanning V
2

tweemaal zo groot dient te zijn dan de

spanning VI'

De dip van de wafer op de polaire curve van de admittantie ligt in

de praktijk kort bij de oorsprong (figuur 2.3). Om de

bruggevoeligheid voor afwijkingen van de afregelweerstanden R en
x

R geringer te maken kan deze dip in principe verplaatst worden.
y

Dit kan bereikt worden door een condensator in serie met de zend-

en ontvangspoel te schakelen. Zie figuur 2.5.

De gevoeligheid voor afwijkingen is het geringste bij 'verschuiving

over circa 1r/2 rad van de circel. Voor de berekening van de

bijbehorende waarde van de capaciteit dient een 45 graden fasehoek

van de admittantie(tak) bij de resonantiefrequentie van de wafer

genomen worden. De uitdrukking wordt derhalve:

c 1

1
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Appendix C

Standaard Fresnel integralen.

Jcos (a.x
2

+ 2.b.x + c) dx -

;;X . { cos (b
2

~ ac) . C [fl (a.x + b) ] +

( b
2

a- ac ) [f2 ] }sin S j a; (a.x + b) + canst.

De funkties C en S zijn de volgende standaard Fresnel integralen:

C (z)

S (z)

z

Jcos (
11"

. t 2) dt-
2

0

z

Jsin (
11" . t 2) dt-
2

0

Zie literatuur [9].
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Appendix D.

Een simulatieprogramma van het detektiesysteem.

In deze appendix zullen de routines gepresenteerd worden waarmee

een simulatie kan worden uitgevoerd van het totale systeem. Het

resultaat van een simulatie werd reeds besproken in hoofdstuk 8.

De routines zijn geimplementeerd in de programmeertaal van het

softwarepakket PC-Matlab.
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%PARAM
%

%
%
%
%
%
%

Het simulatieprogramma PARAM berekent de overdrachtsfunktie
van het alarmsysteem.
Hierna wordt een (harmonisch) stoorsignaal toegevoegd.
Vervolgens vindt filtering plaats door de manipulatie
van de impulsresponsie.
Tenslotte vindt de detektie plaats door middel van
de toepassing van de kleinste kwadraten benadering van de
overdrachtsfunktie van het alarmsysteem.

M.J.M.E. Creemers 3-1-1989

% Definitie van het imaginair getal j.

j-sqrt(-l);

% Initialisatie van de variabelen betreffende het stoorsignaal.

As-le-3;
fs-l.80Se6;

% Berekening overdrachtsfunktie H. De funktie V3VlS bevat de
% systeemparameters.

[f,H]-v3vls;

plot(H);
pause;

% Toevoeging van het harmonisch stoorsignaal.

H~harmon(H,As,f,fs);

plot(H);
pause;

% Filteren van de frequentiemonsters.

H=filt(H) ;

plot(H);
pause;

w=2*pi. *f;

% Samenstellen van matrix A en de vektor b, waarop de kleinste kwadraten
% benadering wordt toegepast.

[A,bj-matr(H,w);

% Berekening van de vektor x met behulp van de kleinste kwadraten benadering.

x-A\b;

al-x(2)
a2-x(1)
b-x(3)
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% Berekening van het complex poo1paar.

p-po1ca1c(a1,a2);

% Het maken van een poo1-nu1punten diagram.

po1zer(p, [0 0]);

% Berekening van de overdrachtswaarden uitgaande van de geschatte parameters.

plot (H, ' . ' ) ;
hold;
p1ot(He);
pause;
hold;

% Bepa1ing van de re1atieve fout m.b.v. de oneindig norm.

e-max(abs(H-He»;
Y-max(abs(He»;

rf-ejY

function [f,H]-v3v1s

%V3V1S
%

%

%

%
%
%

%

Rz-0.3
Rw-9.9
Lz-0.44e-5
Lw-0.7e-4
Lo-0.44e-5
Cw-0.1116ge-9
kzw-0.01
kwo-0.01

j-sqrt(-l);

V3V1S is een hu1proutine welke de waarden van de
overdrachtsfunktie van het drie-spoe1en-systeem berekent.
De zend- en ontvangstspoe1 zijn ontkoppe1d.

z zendspoe1
w wafer
o ontvangstspoe1

M.J.M.E. Creemers 8-8-1988

f-1inspace(1.6e6,2.e6,256);

w-2*pi. *f;
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con-kzw*kwo*Lw*sqrt(Lz*Lo);

rs-kzw~2*Lz*Lw+Lz*«w.~2*Cw).\1-Lw)+«w.~2).\(Rz*Rw));

is-w.\(Lz*Rw)+(w.\Rz).*(Lw-«w. A2*Cw).\1));

fac-rs+j*is;

H-fac.\l;
H-H.*con;

function

%HARMON
%
%
%
%
%
%

H-harmon(H,A,f,fs)

HARMON is een funktie waarmee het signaal van de
overdrachtsfunktie van het analoge systeem kan worden
gestoord met een harmonisch stoorsignaal. De amplitude
van dit signaal is A en frequentie is fs. Na demodulatie
heeft het stoorsignaal de verschilfrequentie fo en kan
na laagdoorlaat filteren worden opgeteld bij de
overdrachtsfunktie H.

M.J.M.E. Creemers 3-1-1989

j-sqrt(-l);

fo-f-fs;

% Implementatie van het analoog (en digitaal) laagdoorlaatfilter.

for i-l:length(fo),
if abs(fo(i))<lOe3,
Aw(i)-A;

else
Aw(i)-lOe3*A*1/«fo(i))A3);

end
end

% 3-de orde laagdoorlaat filter.

% De tijd t representeerd de periodetijd van een sweep. De wobbelband
% wordt derhalve 100 keer per seconde doorlopen.

t-[O:(length(H)-l)];
t-25600\t;

H-H+Aw*exp(j*2*pi*rand).*exp(j*2*pi.*fo.*t);

function H-filt(H)

%FILT
%
%

FILT is de implementatie van het storings- en ruisfilter
van het alarmsysteem.
De filtering is gebaseert op een inverse fourier-
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transformatie.

M.J.M.E. Creemers 4-1-1989

1e-1ength(H);

% Uitbreiding van de frequentiebemonsteringsvektor tot de dubbe1e 1engte
% en inverse fouriertransformatie.

hi-invfft(H) ;

% De impu1sresponsie wordt vermenigvu1digd met een window.

p1ot(rea1(hi»; pause;

hi-exptwin(hi);

p1ot(rea1(hi»; pause;

% Fastfouriertransformatie.

H-fft(hi) ;

H-H(l: Ie) ;

function [A,b]-matr(H,w);

%HATR
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

Yr-rea1 (H) ;
Yi-imag(H);

b-Yr' ;

w2-w. "2;

HATR genereert uit de frequentievektor w en de
frequentiemonsters een matrix A en een vektor b waarmee de
systeemparameters aI, a2 en b bepaa1d kunnen worden.
Het ste1se1 Ax-b dient daartoe opge1ost te worden.
De matrix A en de vektor b zijn afge1eid uit het ree1e dee1
van de overdrachtsverge1ijking.
Voor de op1ossing x ge1dt:

a1-x(2)
a2-x(1)
b -x(3)

M.J.M.E. Creemers 13-1-1989

A(: ,l)-w2' .*Yr';
A(: ,2)-w' .*Yi';
A(:,3)--w2';
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function p-polcalc(al,a2)

,POLCALC
%

j-sqrt(-l);

POLCALC berekent het complexe poolpaar van het analoge
systeem uit de parameters al en a2.

M.J.M.E. Creemers 3-1-1989

x--al/(2*a2);
y-sqrt(1/a2-x~2);

p-[x+j*y x-j*y];

function polzer(p,z)

%POLZER
%

j-sqrt(-l);

POLZER genereert een pool-nulpunt diagram van de opgegeven
polen p en nulpunten z.

M.J.M.E. Creemers 3-1-1989

maxr-max(abs(real([p z]»);
maxi-max(abs(imag([p z]»);
mx-2*max([maxr maxi]);

axis([-mx mx -mx mx]);
p-p+l.e-300*j;
plot(p, 'x');
title('Pool-nulpunt diagram');
xlabel('Re') ;
ylabel('Im') ;
grid;
hold;
z-z+l.e-300*j;
plot(z, '0');
pause;
axis ( , normal' ) ;
hold;

function hi-invfft(H)

UNVFFT
%

Berekent de inverse FFT. H wordt hierbij gespiegeld rond de
hoogste samplewaarde en geconjugeerd volgens:
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%

%

%

%
%

%

* *
H(l) ... H(N) H(l) H (N) ... H (2)

Om bij terugtransformatie naar h(n) een ree1e rij te
verkrijgen dient H(l) reeel te zijn.

M.J.M.E. Creemers 14-12-1988

H(1)-rea1(H(1));
Ht-conj (H) ;
Ht-mirrory(Ht);
Ht-Ht(l:(length(H)-l));

H-[H H(l) Ht];

hi-ifft (H) ;

function s-exptwin(s)

% EXPTIlIN
%

%

%

EXPTIlIN is een routine welke een vektor s vermenigvu1digt
met een exponentiee1 window. Zie ook EXPYIN.
De samples aan het einde van de reeks worden met een
gespiege1d exponentiee1 window vermenigvu1digd.

%

sl-s(1:475);
sl-expwin(sl,1/20);
s(1:475)-sl;
s2-s(476:512);
s2-mirrory(s2);
s2-expwin(s2,1/2);
s2-mirrory(s2);
s(476:512)-s2;

function s-expwin(s,a);

M.J.M.E Creemers 14-1-1989

%EXPYIN
%

%

%
%

%

%

EXPYIN vermenigvu1digd het signaa1 s met een exponentiee1
window vo1gens:

s-s*exp(-a*(x-1))

De parameter x is ste1t de indices van de vektor s voor.
Dus het eerste element van s wordt vermenigvu1digt met 1:

M.J.M.E. Creemers 13-1-1989

x-1:1ength(s);
s-s.*exp(-a.*(x-1));
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function A-mirrory(A)

%MIRRORY
%

%

[m,n]-size(A);

MIRRORY is een routine welke een matrix spiege1t rond een
vertica1e midde11ijn.

M.J.M.E. Creemers 1-12-1988

for i-I: (n/2)
h-A(: ,i);
A ( : , i) -A( : , (n - i +1) ) ;
A(:, (n-i+1))-h;

end

function w-1inspace(b,e,m)

% LINSPACE is een routine die een vektor met 1engte m creert waarin
% de coefficienten 1ineair toenemen tussen de waarde b en e.
% De eerste coefficient van de vektor heeft de waarde b en
% de 1aatste de waarde e.
% In het geva1 dat e<b wordt de vektor 1ineair afnemend.

% M.J.M.E. Creemers 8-10-1988

step-(e-b)/(m-1);
w-b:step:e;
if 1ength(w)--(m-1),
w(m)-e;

end
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