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i. SAM E N V A TTl N G •

Turbulenties in de atmosfeer beinvloeden de weg door
de atmosfeer die een laserbundel volgt.nit heeft
tot gevolg dat aan de ontvangzijde de bundel niet
steeds op een punt gericht blijft.

Dit verslag beschrijft een methode am dit euvel
te verhelpen. Bij deze methode worden de signalen
die evenredig zijn met de koordinaten van het
zwaartepunt van de laserbundel aan de ontvangzijde,
gebruikt am de laserbundel aan de zendzijde zodanig
weg te sturen,dat het zwaartepunt van de laserbundel
op een bepaald punt gericht blijft. Ret resultaat is
dat de beweging van het zwaartepunt aan de ontva~zijde

met een faktor 3 verminderd is.



2. I N LEI DIN G .

--

In 1970 is door J.L.Kamp een laserstraalverbinding
tuseen de Technische Hogeschool Eindhoven en het
Natuurkundig Laboratorium van de N.V.Philips in
Waalre tot stand gebracht.Het doel was de invloed
van de atmosfeer op de laserstraalbaan te onderzoeken.
In de atmosfeer treden tenperatuur en drukgradienten op
die de oorzaak zijn van turbulenties in de lucht.Door
deze turbulenties o~taan bellen in de atmosfeer die een
andere temperatuur dan hun omgeving hebben.Ontmoet een
laserbundel dergelijke bellen,dan treedt er verstrooiing
en/of afbuiging van het laserlicht op.Deze verstrooiing
en~fbuiging zijn er de oorzaak van dat het zwaartepunt van
de bundel zich niet langs een rechte lijn en ook niet
langs dezelfde lijn door de atmosfeer voortbeweegt. Het
zwaartepunt bevindt zich dus steeds op een andere plaats
aan de ontvangzijde.Trillingen van het gebouw waarin de
zender geplaatst is en trillingen van het gebouw waarin
de ontvanger zich bevindt, geven ook een bijdrage tot de
verplaatsing van het zwaartepunt aan de ontva~ijde. De
Heer Kamp heeft de apparatuur ontwikkeld om d~ beweging
van het zwaartepunt van de bundel te meten.

Doel van de afstudeeropdracht was de laserbundel aan de
zandzijde zodanig weg te sturen dat hij aan de ontvang
zijde voortdurend op hetzelfde punt gericht bleef.

Het probleem is dus de straalverplaatsing zodanig te
korrigeren dat het zwaartepunt van de bundel aan de
ontvangzijde voortdurend op hetzelfde punt gericht blijft.

Allereerst is nagegaan op welke manieren men de laserbundel
kan afbuigen en of deze methoden geschikt zijn om in
een regelsysteem toe te passen.

Een andere noodzaak is,het signaal dat aan de ontvangzijde
opgewekt wordt en dat een maat is voor de verplaatsing
van het zwaartepunt van de laserbundel te opzichte van een
bepaald punt aan de ontvangzijde,naar de T.H. te sturen.
Hoofstuk 5 behandelt dit probleem.

Tot slot is nagegann,hoe men tot een nog beter resultaat
kan komen.



3. D J~ LA,; 1'; it V ,C: H BIN DIN G •

De laserverbinding is op te splitsen in drie stukken
3.1. de zender
3.2. de atmosfeer
3.3. de ontvanger

fig 3.1. geeft dit schematisch weer.

.' .

'C\. t ~o'sfe~R .

fig. 3.Z. toont het schematisch overzicht van de zender
opstelling. Onderdeel a is een He-Ne laser met een ver
mogen van 14 m Watt en waarvan het licht een golflengte
heeft van 6328 A (rood licht).Het laserlicht is vertikaal
gepolariseerd en de bundeldiameter is ongeveer 1 mm.

De laserstraal gaat allereerst door een elektro-optische
modulator,onderdeel b, die de polarisatierichting van het
laserlicht met een frekwentie van 10 khz tussen twee
standen doet varieren.

Deel c is een polarisator.Deze polarisator laat aIleen
de komponent van het licht met een bepaalde polarisatie
richting door. Is de polarisatierichting van het inval
lend licht niet gelijk aan die van de polarisator,dan
zal van het invallende licht aIleen de komponent met een
polarisatierichting gelijk aan de polarisatierichting
van de polarisatorpoorgelaten worden. De bundel ,die uit
de polarisator treedt heeft dan ook dezelfde polarisa
tierichting als die van de polarisator en de bundel is
met een frekwentie van 10 khz amplitude (intensiteit)
gemoduleerd. Figuur 3.3. licht bovenstaande toe. De am
plitudemodulatie van het laserlichtY,(Iatop de lichtge
voelige cellen valt, te onderscheiden van de rest van het
licht dat op de cellen valt;we bereiken een betere
signaal-ruis verhouding.

vi rtJ. t rLo.o.-ts
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Het laatste deel van de zender bestaat uit een teleskoop,
onderdeel d, die de bundeldiameter van het laserlicht ver
groot tot ongeveer 70 mm. Deze bundel gaat nu over een
afstand van ongeveer 4 km door de atmosfeer naar het
Philips Natuurkundig Laboratorium in Waalre.
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Plaatselijke temperatuur- en drukgradienten veroorzaken
turbulenties in de lueht. Door de turbulentie ontstaan
in de lueht "bell en" waarbinnen de lueht een andere tem
peratuur en druk bezit dan de omgeving. Deze bellen
kunnen klein zijn t.o.v. de bundeldiameter en veroorzaken
verstrooiing van het laserlieht. De kleine bellen ver
oorzaken de snelle bewegingen van de bundel aan de ont
vangzijde. Andere bellen zijn groot t.o.v. de bundeldia
meter en zij veroorzaken een afbuiging van de bundel en
hun bewegingen zijn minder snel dan die van de kleine
bellen.

Het frekwentiespektrum van deze bewegingen bevat frkwenties
tot ongeveer 1000 Hz. De meeste bewegingen hebben eehter
plaats in de band van 0 Hz tot 250 Hz.Het resultaat van
de bewegingen van de bellen is, dat aan de ontvangzijde
die ongeveer 4 km van de zendzijde verwijderd is, het
zwaartepunt niet steeds op hetzelfde punt aan de ont
vangzijde gerieht blijft maaF$~oortdurend veranderende
verplaatsing ondergaat. De verplaatsingen van het zwaarte
punt hebben hier amplitudes tot 40 em.

ovio..md:eR hl4.~deL <=< Q.fmet/hje~
V ,,,tl, q(e JoeL
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3.3. Q~ O~IX~~~~~

De ontvanger bestaat uit 25 opto-elektrische omzetters
en een elelktrisch gedeelte dat uit de signalen van de
bundel bepaalt. Ret zwaartepunt verschijnt op

eLektKisch
ci~c"jt.

- - - - - - - --... ~-- - -- - ... -- _....- .,/

pd'Mcln~.
Le",v e~17 o~i ... elp'kil(is.C'h~

I "0,"" ~~ t t (> 1(,,
I'-

I

e{~k{~/r;~h t
clNe« ,

15 orto -e.leHRiscJ,e
om "2.etbe ~s

de uitgang van het elektrisch circuit in de vorm van twee
signalen, Xu en Yu, die een maat zijn voor de x-resp.
y-koordinaten van het zwaartepunt.



4. H E T A F B U I G S Y S TEE M •

Er bestaan diverse manieren om de bundel af te buigen met
elk hun voor- en nadelen. Het is noodzakelijk om de kor
rektie zowel in de x- ala in de y- richting uit te voeren
De systernen voor de twee richtingen zijn 8chter aan elkaar
gelijk. Ze behoeven slechts ruirntelijk 90 t.o.v. elkaar
gedraaid te zijn. Daarom zullen we ons in het vervolg
beperken tot het bespreken van een koordinaat en wel de x.
opmerking: We moeten er rekening mee houden dat als we de

x-koordinaat gaan bijregelen we daarmee ook de
y-koordinaat bernvloeden.Als we om de x-koordi
naat te korrigeren de bundel onder een bepaalde
hoek met de as zender-ontvanger wegsturen,
verandert daardoor de baan van de bundel en de
bundel zal dus andere bellen op zijn weg door de
atmosfeer ontmoeten. Hierdoor behoeft de ver
plaatsing in de y-richting niet meer dezelfde
te zijn.

4.1. AFBUIGMETHODEN==========

zenc;(-eR,

I=:P:Z~~ T E LES Ko 0 p
Le~~ ~

MOD,LASER

Uit fig 4.1. blijkt dat diverse plaatsen in aanmerking
komen voor het afbuigen van de bundel
a. achter de teleskoop
e. vear de teleskoop
D. binnen de teleskoop
d. als we de eerste lens in de x-richting bewegen,dit is

een beweging in het horizontale vlak loodrecht op de
optische as, die gelijk is aan de z-as,dan zal de
bundel een afbuiging in de x-richting ondergaan.

e. methoden die geen bewegende delen bevatten.

4.1.a. Als we achter de teleskoop een spiegel plaatsen
en we laten de spiegel bewegen volgen fig.4.2. dan
verkrijgen we een zuivere hoekverdraaiing. Er bestaat
hier een lineair verband tussen de hoekverdraaiing van de
spiegel en de hoekverdraaiing van de bundel.De hoekver
draaiing van de bundel is 2 x zo groot als de hoekver
draaiing van de spiegel.



Di t principe i.u he ' -] fHHlVOl.ld ing maul' (~r kl even enigt) nadel en
aun:
a1. de maximaal benodigde hoekverdraaiing van de bundel

is bijzonder klein. De maximale uitwijking aan de
ontvangzijde is 40 em en de afstand zender:bntvanger is
4 km, zodat we voor de maxi~~al benodigde hoekverdraai
ingvan de bundel vinden: 10 radiaal.Voor de hoek
verdraaiing van de spiegel vinden we dan 0,5.10-4 rad.

Dit systeem is zeer gevoelig voor gebouwtrillingen.

a2. een tweede badeel is het grote spiegelende oppervlak.
De bundeldiameter is hier ongeveer 70 mm. Aan dit
oppervlak worden strenge eisen gesteld wat betreft
de vlakheid.

Omdat het oppervlak zo groot is zal de konstruktie
zwaar worden opdat de hoekverdraaiing voor elk punt
van de spiegel steeds dezelfde is. Het spiegelend
oppervlak mag niet buigen.

Om dit geheel tot een f~wentie van 250 Hz te laten
trillen zijn zeer grote kraehten nodig.

4.1.b We kunnen de uittredende bundel ook een zuivere
hoekverdraaiing geven door de bundel binnen de
teleskoop een evenwijdige versehuiving te geven
met behulp van een planparallelplaatje dat in de
bundel geplaatst wordt.

, I
I I

tE--:~~:~~ --I-----"..------..;~-----"'-----
f, '4't. f:z..

c( '- Rz. rz- = - c:

EX, R1 f,
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We nemen twee lenzen met brandpuntafstanden f 1 en f 2 .Als

de afstand tussen de lenzen gelijk is aan f 1 en f
2

dan

zal de intredende evenwijdige bundel met diameter d 1 een
f'2. 0(

uittredende evenwijdige bundel met diameter ~x 1

geven.
Brengen we een parallelplaatje tussen de lenzen en lood
recht op de optische as aan,dan zullen we allereerst de
afstand tussen de lenzen met een afstandje A z moeten
vergroten omdat de uittredende bundel evenwijdig moet
blijven.Aan de hand van fig.4.4. lichten wij dit toe.
de stralen a 1 en b 1 zullen in het glasplaatje naar de normaal
toe afgebogen worden. De afgebogen stralen zijn a 2 resp b 2Als de stralen a en b het plaatje verlaten dan zullen
ze van de normaaf af ~fgebogen worden en deze uittredende
stralen a~en b 3 hebben weer dezelfde richting als a 1 resp. b 1bepalen we het snijpunt f 2 van a en b1 dan zien we dat dit
niet meer samenvalt met f .Ret srtijpunt f zal op een
afstand f van de tweede lens moeten ligg€n omdat de uit
tredende ~undel evenwijdig moet zijn.Om dit te bereiken
moeten we dus de 1 enzen een afstand 6. z verder ui t elkaar
schuiven.Deze verschuiving is alsvolgt te bepalen:

t.5 e f "'- ;~ ~ ~ I "'- 0( 3 I: 9 e,

t 5 tJ2. ::: ~ -- Xl =='- ~3 t9 (;)1

(

- - - - - - ... of-t:.isch e as

- - - - - - -. tloR.h-t ...~L

De afstand ~ v tussen de twee parallel verschoven lijnen is
AV= (x1 .... x~Jccne, = d~ (tg$, - tg~) c<o ~~ . - - -. (2)
De wet van Snellius ll1idt: sin 6, =- n sin 02-
waarbij n de brekingsindex van het glas van het pl~~tje is.
Wi,l vinden nu: ~

'R I e 'R(n- tQ ez = . ~
~i" 8, =: V~11T R~ , - ::.itl 2.::: Vf,'" -\- 'R}' -..J Vr," + 0- ~,) R;" I

is 8/



Voor de afstande Ll v vinden we nu:

L\V: ol~,(I- V J ') r)Sine,
h I + (r - ,,1 t.5 ~I

Voor fj, z vinden we:

flZ ::: vi. 3 ( I - If ( ') t ' )h 1+ I-r;" 59,

We gaan nu het plaatje een hoek ~ draaien t.o.v.de
optische as. Fig.4.5. licht dit toe .

. __ " (5)

•_0_'-'- '---"'1[" 'A9 -
- - - -- - ~ b!'tisch~ A.s.

De evenwijdige verschuiving van a t.o.v. a 1 is groter
geworden en de evenwijdige verschgiving van b 3 t.o.v. b 1is kleiner geworden. Het snijpunt van a en b ligt nu
niet meer op de optische as. Dit betekerlt dat de bundel
die op het glasplaatje invalt door het glasplaatje een
evenwijdige verschuiving t.o.v. de optische as ondergaat
De bundel die de teleskoop verlaat zal nu niet meer
evenwijdig aan de optische as zijn maar een hoek ~f
met de optische as maken.

Voor de verschuiving A ~ =F2F; vinden we:
.6 x:(o<.) ~ t~ ed ~~ (,- k) - oI3:~:{~1 ~t ,- ~ >J (G)

Voor klelne fJ, en x kunnen ,W.e .6 x benaderen door
{\ X (0<)::: d.3 0< (I - 1;-) (J)

De hoekverdraaiing~f van -de'bundeldie de teleskoop
verlaat wordt gegeven door I

( ) .1 x fix) _ o!.oc ( /- h) (8'i3.yvx = - ~::: - - '/
f\. +"

De hoek x is voor kleine waarden gelijk aan het
quotient van de uitslag 5 en de arm da = b
waarbij d het draaipunt van het glasplaatje is en a 1het aanstootpunt.
De formule van ~f wordt nu:

6 If == - ~~: ([- -;-) - - - (9)



&"=6mm

mindergevoelig voor trillingen van

I • 4000 m
b = 0,1 m
n = 1,5
f 2= 1 m
d3 = 0,005 m
u = 0,4 m

systeem is veel
gebouw.

Vb.

Stellen we de afstand zender-ontvanger L en de maximale
afwijking van het centrumD"van de ontvanger (zie fig. 3.6)
U dan geldt voor S

Dit
het

Het probleem is nu: hoe geeft men het plaatje deze uitwijking.
We dachten dat we bij een kleinere uitslag (1mm) een
gewone luidspreker zouden kunnen gebruiken.We behoefden
slechts een stijve verbinding te maken tussen de spreek-
spoel van de luidspreker en het aanstootpunt a 1 van het
glasplaatje.Er zijn echter geen luidsprekers in de handel
die een uitslag van tenminste 1 mm tot een frkwentie van
250 Hz halen; als we dan aan zoln luidspreker het glas
plaatjebevestigen dan neemt daarmee de massa van de
luidspreker toe en dit heeft tot gevolg dat de uitslag
van de spreekspoel nog kleiner zal worden.

Daar we weI mogelijkheden zagen in dit systeem hebben we
zelf een luidsprekersysteem ontworpen.We deden dit met
behulp van het mechanische en het elektrische vervangings
schema van de luidspreker.

Een luidsp~er heeft een kern van permanent magnetisch
materiaal; in deze kern bevindt zich een luchtspleet
waarin zich een spreekspoel bevindt.De spreekspoel is
via de konus soepel opgehangen ( zie ~ig 4.6.) :

S; Rt!'t:k sfo eL
in l/,H:hisf leet-

he vesf /3 1119
kOY)L<s.

1LL..u..r.~- 01 e IeJe L

1.L.LLLt.~L4~{LLL.liW- boo{ e hl .

rt:((Jo.>o. .. e."l.e ,.,c,jlleei ,k1!f(1l.



Fig. II.? toonL hoI, rnf'(~llnninche vervtlTlp;inp;flC,hemH vnn de
J ui,dopI'f'lker'. De rrwdlflnl !lchtl bf!weg:lnp;Bvergel ijking ] uidt:

f • mx +- rx + B)( "" bl i (/J
waarbij f Mechanische kracht

x uitslag v.d. spreekspoel
m massa
s stijfheid
r demping
b magnetische induktie
I Iengte van de spreekspoel
i stroom door de spreekspoel

Veronderstellen we dat.ften i en x h~r~onisch trilli~gtn
zijn, d.w.z. f = Re FeJ~ , x = Re Xe ~ en i = Re Ie W ;dan
kunnen we gebruik maken van de komplexe rekenwijze.
De vergelijki~g (11) gaat dan over in: s ) (
F = (-mw + jw''l. + s)X = bII -= ,:i(..,)X(J~1'\1 -+ 7.+ jw -- I~)
Vergelijking (12) kunnen we gaan beschouwen als de relatie
tussen de stroom door, de spanning over en de impendantie van
een elektrisch netwerk. De term BII stelt dan de totale
stroom in het netwerk voor die we ontstaan kunnen denken
uit primaire stroom I van een transformator met transforma-
torverhouding BI : 1:::. VpAi'M: Vse <: ; JINX beschouwen dan
als de spanning over het netwerk en (j~m + r + j~) moet
dan de admittantie van het netwerk zijn. Ret netwerk
bestaat uit de parallelschakeling van een kondensator met
grootte m, een weerstand met grootte ~ en een spoel ter
grootte t-
We kunnen (12) dus beschouwen als de vergelijking voor het
elektrische vervangingsschema van de luidspreker.We
moeten nu ook de weerstand R van de spoel aanbrengen
Fig. 4.8. toont het elektrisdhe vervangingsschema

I

Kijken
E := IR

3
Voor V1

Uit (12)

jwx

we nanr de ingangsklemmen
+ V1
geldt de betrekking

V1 = BI. j '" X
voIgt dat

8eI
- s

jW~ -t "'l.+ j<-J
B1et

. r
jWho\i'Z.-t

~JW

dan zien we dat geIdt:

zodat geIdt:

- - _ (IS)

Substitueren we (15) in (13) dan voIgt voor de stroom I
E

I = s"4.e
R~T jWho\+'l1'£"

( ) J~I = J~C-:>DX . (J'" '-- -+ "+ J'~~ )Uit 12 voIgt voor I : ~~ ~~"-

- --(/6)

...,. (17-)
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Stellen we (16) en (17) aan elkaar gelijk dan vinden we

.. __ ('-0)

. ~ - ~ (/a)

voor X
E ~::: Be~--'ld"-'w _

V
IXI. d E R3(jl.:lhl+'l-+d;S~)+I6'a-fl

oor '-I vln en we:
E IX'I :: Bt/RJ S

-;:::======~==r==::;r:;;:o==:::::::r..lEI \ I M 2. ~'l (BI
:fl )2. 1

waarbij: V ~ - ~,. s) + SI. ~ +~
1) R3 : weerstafd van de spoel die uit At draad bestaat

1<3 '" f, 0
m ...1

f,(soortelijke weerstandM) ::; 5.10-11. ""'3
<r,(soortelijke massaAt ) = 2,7 gr/em

¢«.ot1._ot = 0, S "" "" i. 1'lI.OU/ = S &0 h1 R

O 1i -~ I'YI\
=- lb' 10 \Vb

2
3

) magnetisehe induktie B stellen we 1,5 ~~
) de lengte I van de spoel is nog onbekend.

4) de stijfheid s van het systeem is ook onbekend; de stijfheid
zal samen blijken te hangen met de lengte van de spoel
en de uitslag van de spreekspoel die we bij een bepaalde
fnkwentie willen bereiken.
5) de massa m van het totale systeem.

Deze bestaat uit:
a) m1 : de effektieve massa van het glasplaatje. De vorm

van het plaatje is een~latte eilinder met een traag
heidsmoment J ::;t; m,,{ R~ -t:t ) als hij roteert om een as
loodreeht op de mantel en door het mjdden van de eilinderas;
R. is de diameter, d

3
is de diktejen -a de massa Van het

glasplaatj e ::; ~ R. Q., .d:i. V2..
De effektieve maasa m~, is dan gelijk aan d waarbij b de
arm is; in ons geval 0 ::; 2 em b~

'-.lSI rz-/Het gebruikte glas (B.K.1) heeft een soortgelijke massa ut. = /~J
en een brekingsindex n = 1,5

We kunnen nu de gewenste dikte uitrekenen als we weten
dat de maximale uitslag t ::; 1 mm moet zijn.

We substitueren in (10) :
U = 0,4 ill; f/ ::; 1 m; b::; 0,02 ill; L ::; 4000 m; n = 1,5; ~ = 0,001 m
We vinden voOr de dikte d : 0,006ill = 6mm
De diameter van het eilindervorm:Lg "plaatj e (::;2R~) stellen
we 2 em, dit in verhand met de diameter van de laserbundel
in de teleskoop. We vinden nu voor de effektieve massa ill,.:. 0,3 fl



b) m2 : de extra massa voor de bevestigingen 1 gram gesteld

Yh 2 "t v, po)

a =

c) m : de massa van de spreekspoel.
Deze3is onbekend omdat we de vereiste
We drukken m

3
uit in de lengte van de

m
3

= Gj.f.O

a; ". 2,7 gr/cm3

Voor m vinden we dan:

= (1.. ~ (R 2. -t oht) +
m ~ ba ~ ~

kracht
spoel:

f niet kennen.

- .. f<!J

('- s)

6) de mechanische weerstand r
We verwaarlozen deze term t.o.v. a~tR;in ( 19)

We eisen nu dat tussen 0 Hz en 250 Hz bij een stroom met
amplitude III van 580 mA,de amplitude van de uitslag,IX'
van 1 mm gehaald wordt.

1)(1
Formule (19) geeft de uitdrukking voor~ ; als we nu
rekening houden met de eerdergenoemde veronderstellingen
dan vinden we voo~de ingangsimpedantie Z

E . W B'I..,elj ( "
Z - -- - R

3
+ j /s :1.2.,;

- I - 1_ ~ w ..

Voor de uitslag IXI als funktie van imax vinden we dan
Ixi .... Bf i IMAte (~3)

5 (/- If ",to)
We willen nu bij 250 ~z nog juist de uitslag van 1 mm halen
zodat we vinden :

-3 1,5.-f. 0J]S III
10 = I S-10J053-0/o:l.lf~~so2.1 (2'1)

De dimensie van s is kg/s 2 ; van I is m ; we nemen
verder aan dat de getallen een juiste dimensie hebben.
We hebben aangenomen dat we gedurende korte tijd een imax
van 750 rnA mogen toelaten.
Uit de formule (24) voIgt nu:

S = 562,5 I + 331 2,5

Bij w = 0 geldt:
IX-' = IEI.Be

R oS ~,f
\E I ~ l:m"l( . 1<3 -; IX} ~ (:1.,/:,)

We vinden nu : 750~ ~ ~
Kombineren we de formules (25) en (26) dan vinden we

750 E 1- 562,5 I + 3312,5

ofwel e"'l 17 j-
als I ;:::. 17 ~ dan is s = 13250

We weten nu de lengte van de spoel en we willen de vorm van de
spoel aanpassen aan de vorm van de elektromagneet. Fig 4.8.
geeft de doorsnede van een luidspreker. Fig 4.10 geeft een
tekening van het deksel en een deel van de kern.
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We stellen dat we in de kern dezelfde magnetische induktie B
hebben als in het deksel. Hierdoor moet er een verband
bestaan tussen de oppervlakte van de doorsnede van de
kern loodrecht op de as en de oppervlakte van het deksel
in de luchtspleet. De oppervlakten mgeten gelijk zijn.
De oppervlakte van de kern is ~ Rs -
De oppervlakte van het deksel in de luchtspleet is 2 1t (R s +1>1 )h1
We stellen de twee oppervlakten aan elkaar gelijk en vinden:

R~
h 1 = z (~S" -+ bt )

De hoogte van de spoel moet zodanig zlJn dat als de spoel
in de luchtspleet beweegt, hij helemaal in de luchtspleet
moet blijven.De hoogte van de spoel stellen we h? en de
speling h

3
zodat het verband tussen h

1
,h2 en h

3
Is

h 1= h 2 + h
3 R2.

h
2

= h
1
-'h

3
=. ~ - h3

2. (R s ....E;)
De lengte 1 van de spoel is gelijk aan:

'I x .2 7[ (Rs ;- b,). :J.. ~ to = If b{,"1 m m
t .. 2. t~_~__

' dd d aantal ringen
aantal ringen geml el e straal boven elkaar
naast elkaar van de spoel

(doorsnede Al-draad=0,5mm)

De luchtspleet b l is 3,5 mm en de speling h is 3 mm.
substitueren we (27) en (28) dan wordt (28)3 een derde
graadsvergelijking die steeds drie reele wortels blijkt
te hebben waarvan er echter slechts een positief is.
Deze positieve waarde is = 30,75 mm
Met behulp van dit gegeven kunnen we nu het komplete
magneetsystecm ontwerpen. Voor R5b= 30,75 mm
vind en \{e dan: ,os

diameter spreekspoel 63 mm
hoogte spreekspoel 11 mm
dikte spreekspoel 2 mm



gewicht spreekspoel 9,4 gram
doorsnede van de kern = 2R5 = 61,5 mm

dikte van het deksel = h 1= 14 mm

doorsnede van het gat in het deksel = 68,5 mm

In fig 4.6. bestaat de kern uit permanent magnetisch
materiaal. Daar dit niet aanwezig is op de T.H.,wekken
we de magnetische induktie B op met een spoel in de vorm
van een cilinder om de kern.

Met behulp van de formule
Ni = f Hd 1 (~ 9 )
kunnen we het aantal amp~re-windingen uitreken,n dat
nodig is om een magnetische induktie B = 1,5 ~Ym~
te verwezenlijken. De magnetische relatieve permeabiliteit
van het materiaal van de kern, de mantel, het deksel en de
bodem stellen we 1000. We vinden dan dat het aantal ampere
windingen, Ni , gelijk is aan 7540 A.

Stellen we dat koper een stroomdichtheid van 3 R/mm2 kan
verwerken dan is voor 9000 amp~rewindingen 3000 mm 2 nodig.
We kunnen de 9000 windingen van draad die maximaal mag
geleiden 1A, opbergen in een spoel om de kern; de spoel
heeft dan bv. de afmetingen:

binnendiameter 62 mm
buitendiameter 102 mm
hoogte 150 mm

De komplete elektromagneet krijgt de volgende afmetingen:

diameter 150 mm
hoogte 200 mm
dikte dcksel 14 mm
dikte bodem 14 mm
dikte mantel 14 mm

4· II. s c-h o..o..L J : 3

i2Bnma-i{imale kracht f die het elektromagnetisch systeem
ultoefenen is gelijk aan B.i. imaK = 20 Newton



We zien dus dat het mogelijk is het systeem te ontwerpen
en te bouwen maar er kleven enige nadelen aan waarvan de
afmetingen de ergste nog niet zijn. Een veel groter nadeel
is de fasedraaiing tussen het elektrische ingangssignaal E
en de mechanische uitslag X. Deze fasedraaiing kan in een
terugg8koppeld circuit waarin de magneet een dee 1 vormt,
oscillaties veroorzaken. Het zal naar aIle waarschijn
lijkheid niet mogelijk zijn om mot dit luidsprekerspoel
syste~!m frkwenties tot 250 Hz te korrigeren. Het terug
gekoppelde circuit zal bij een lagere frekwentie gaan
oscilleren.

4.1.c. De derde mogelijkheid is de laserstraal onder
een hoek de teleskoop in te sturen. Hij zal er dan ook
onder een bepaalde hoek uit~omen.Het grote voordeel is
dat we veer de teleskoop te maken hebben met een kleine
bundeldiameter.Hierdoor kan het rillende oppervlak klein
zijn zo~at de totale masea ook kle,n blijft.

Gewezen is op het feit dat er beweegbare spiegeltjes in
ultravioletschrijvers aanwezig zijn en we hebben de
mogelijkheden van deze spiegeltjes onderzocht.

olooRSI't/!.cle

We zullen allereerst de eigenschappen van deze spiegel
systemen geven.De afmetingen van het spiegelend oppervlak ZlJn
0,7mm breed en )mm lang en de massa van de spiegel is 1 mg;
het spiegeltje is stijf bevestigd op glasvezels en aan
de bovenkant via een spanband en een veertje en aan
de onderkant via een spoeltje en een spanband met de cilinder
mantel verbonden. Het spoeltje heeft 20 tot 100 windingen
van Al-draad en weegt ongeveer 1 mg.Het spoeltje is op
glasvezels stijf IDet het spiegeltje verbonden.

De cilindermantel is veer het spiegeltje vervangen door
een glazen venster dat er ietwat scheef voorzit. De
cilinder wordt in de luchtspleet van een magneetblok
gestoken zodat het spoeltje zich in de luchtspleet bevindt.
Bekrachtigen we het spoeltje via de kontakten die zich
aan de onderkant van de cilinder bevinden,dan zal de spoel
onder een andere hoek t.o.v. de hoek in de ruststand gaan staan.
Het spiegeltje zal deze verdraaiing dus ook ondergaan.

Voor deze spiegelsystemen is het quotient van stroom en
hoekverdraaiing konstant binnen 5% tot een frkwentie
0,6 ~ waarbij t de freb~entie is waar het quotient 3db
kleiner is geworden t.o.v. het quotient bij de frekwentie f = 0
De maximale f o is S kHz (Hartmann en Braun HMK SOOaR)
Bi~ plusvormige signalen is de stijgtijd in het hele frkwentie
gebied tot f o vrijwel konstant en ongeveer gelijk aan o}~~

f o



Ook hier blijven we niet verschoond van problemen.
Allereerst waren we verplicht zelf een mngneetblok te
ontwerpen en te bouwen omdat de prijs die men vroeg voor een
magne;;tblok te hoog was.
Fig 1.1.1') to on t; he 1-, maf,;neetblok.

~G\c.ld:iSi"9Sr 0 eL.
'0.:1 ",,;V\dvi~~el'1.

I .... "'''' = I A.

(--------- 88,.,., rn

:5/ mm

De grootte van de bekrachtigingspoel kunnen we bepalen
als we stellen dat de magnetische induktie B in de luchtspleet
van 2,2 mm 1 Wb/m2 moet zijn. Met behulp van
Ni = 1 R.dl. vindt men dat Ni = 2000 A moet zijn.
Om dit aantal windingen waarin een maximale stroom van 1A
loopt, aan te brengen, moesten we twee spoelen laten
wikkelen.Later bleek dat we aan een spoel vold6ende
hadden en we hebben daarom de tweede spoel verwijderd.
De aanwezeige spoel bevat 1000 windingen die een maximale
stroom van 1Amogen voeren.
Opm: In de appendix is met behulp van de grafieken,A1' A2 en A3

het verband tussen B en I 1;e bepalen; het verband =Cussen
B en I is bepaald met een hall-sonde.

De afmetingen van het spiegeltje brengen ook problemen met
zich mee. De laserbundel is na de elektro-optische
modulator groter dan erv66r door verstrooiing in de modulator
Om nu niet te veel licht te verliezen bundelen we de
laserstraal met een holle speigel op het kleine spiegeltje.
Ret is echter niet mogelijk zonder ernstig lichtverlies
te werken. Dit heeft twee oorzaken.De eerste is dat
het licht zich niet helemaal laat focusseren tot een
kleine vlek die op het spiegeltje kan; een gedeplte blijft
naast het spiegeltje terecht komen. De tweede oorzaak is
hct glazen venster dat zich voor het spiegeltje bevindt; dit
venster staat schuin en het gedeelte dat het licht dat weer
kaatst wordt op het venster,is verloren.
Ret derde probleem wordt gevormd door de gang van de lichtbundel.

We hebhen te maken met de opstelling volgens fig 4.14.
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Als de spiegel een hoek oc draait,zal de straaf een
hoek doc t.o.v. de as van de teleskoop maken.
We zien dat de straal niet meer in het centrum van de
eerste lens terecht komt.

Voor de verschuiving van de uittredende bundel kunnen
we een formule afleiden:
De hoekverdraaiing van de spiegel is oc • Dan is de hoekver
draaiing van de straal t.o.v. de as van de teleskoop ax.
We nemen aan dat de hoeken klein zijn d.w.z. 2 oc« 1 rad.

AB == OA - OB

OA = a. tg. CfX.za.2oc: }

F.F. 1 = f1 tg. ax.~f1 ax
F.F.1= OB = 01B1

BF1 : F1B1 = AB : B1A1 r:
of ir : r1. :: (CA - f, ) ~ eX : ~I A' ~ f3 'f) I = r; (a - f, ) . ~ 0<.

De evenwijdige verschuiving is 01A1 == D1 B4 _ A1B1

o ' R' -::. t ~ 0<. - ~ (~-,,) !f 0{ = J. 0<. (~ - ~l Cl. l' A)
, tl P T'

0 ' R I ':; ~ 0<: ( PI + p! - f~ Q.)
We kunnen deze verschuiving elimineren door a geschikt
te kiezen. Uit (30) volgt dat als a voldoet aan

a = ~ (f, t flo )
f2.

01A1 nul is.
In ons geval waar f1«f2 is moet a Z f1 zijn met f1 ~ 10 mm
Dit is echter niet te verwez8nlj.jken tengevolge van de
afmetingen van het galvanomeLersysteem.
Om enig inzicht te krijgen in de grootte van 01A1

_ _ _ _ (Jo)

- - - . (:!>t)
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In de praktijk hebben we te maken met p max =
Dan is (ac)max = 50.10-~ rad.;in dit geval is

-If
10 rad.
01A1 = 0,75 cm.

Er bestaat nog een methode om de evenwijdige verschuiving
op te heffen. Fig 4.15 licht dit toe.Bij deze methode valt het
centrum van de lichtbandel niet op de spiegel op de plaats
van het draaipunt maar op een afstand ~ van dat draaipunt.

",,,t~

0 F
, , h +2-

0..

L, L2.

O~ = ( f1 + f2) tg (3 "" (r, • ~.) f> } OA =
(f, -i h.)~,

, 1(0<

J->
.,., tl

. .2 0(
Pl.

t2..
~ tJ oc.

b% ~()(

bI. ht

. (i i/'f S·+oi) - i) Vi
~

fic c' ::. ::: I-tdo'- ' - 0<.Vi.
b'1 20<.

DR :: OE"tEA :: Vi -t-~o<.CA
I - 0<.

___ .(33)

+ ~ 0<'0.. ,

b2 de waarde

L II e'e :::
o E = ee' (r I of r1.) +, ::• .2 0<.

11

_r: ((f:', of f1.) fl
=';> b2,:: (1-~) V2. f't..

Ook hier zien we dat als a = (f1
nul heeft. In het algemeen geldt

Vi.
f

(f." t 1'1 )p, I
b - 1 (\ -'"

~ - T~

vb (';) , f J --.. h1. = 3 Vi <>"I""., c..:: So-"", ;~l -=- ~~, ;I:: QOC'WI ---;7'

~ze methode kunnen we in ons geval ook niet toepassen
door de afmetingen van het spiegeltje. Om de verschuiving
zo klein mogelijk te maken moeten we dus het spiegeltje
zo dicht mogelijk bij het brandpunt van de eerste lens
opstellen. De opstelling is volgen fig. 4.16
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4.1.d Een vierde mogelijkheid voor het afbuigen van
de laserbundel is met behulp van de eerste lens L,
van de teleskoop.Deze lens moeten we voor het afbuigen
in het horizontale vlak een verplaatsing loodrecht op de
pptische as in het horizontale vlak geven.Zie fig 4.17

< ~ )< ~\. •
I't.

F
f,

L,
L,

L1

rJ '(. I').

We hebben hier met ongeveer hetzelfde geval als onder 4.1.b
te maken. Ook hier moet de nog altijd vrij zware massa
van het lensje in beweging gebracht worden. Zoln systeem
bestaat(zie literatuur 10) en wordt gebruikt voor het
afbuigen van de laserstralen.

4.1.e De tot nu toe besproken methoden bevatten
allen een trillend deel dat de afbuiging veroorzaakt.
Er bestaan echter andere methoden die geen bewegende del en
bevatten

Een van die methodes is het afbuigen van licht met behulp
van akoustische golven.

Een andere methode maakt gebruik van wollastonprismals en
kerr-cellen;met deze methode wordt het licht in diskrete
richtingen afgebogen.

Een derde methode is het afbuigen van licht met behulp
van een piezo-elektrisch element.



KOMMUNIKATIE VAN PHILIPS NAAR T.H.

Het probleem is een signaal in de band van oHz tot 1000 Hz
van Philips naar de T.H. over te sturen.Het meest voor de
hand liggende middel is de telefoon. Zoln verbinding
is in het verleden ook eens opgebouwd voor het overbrengen
van muziek en toen heeft men gemeten dat de dempings
karakteristiek ongeveer vlak was van 300 Hz tot 15KHz.
We hebben het eerste ontwerp van een verbinding gebaseerd
op deze gegevens.

Een telefoonlijn laat de band van 0 Hz - 300 Hz niet door.
We zijn daarom verplicht een modulatiemethode te gebruiken.
Omdat verondersteld werd dat frekwenties tot 15 KHz door
gelaten worden,namen we een draaggolf van 10 KHz.Deze
draaggolf gingen we in amplitude moduleren. Bij de eerste test
van de telefoonlijn Philips - T.H. bleek reeds dat de
demping veel te groot was. Een verbinding T.H.--P.T.T.Centrale-
T.H. had daarvoor geen enkel probleem gegeven. We hebben
de telefoonlijn Philips--T.H. doorgemeten en daaruit bleek
dat we slechts een band van 1000 Hz--2500 Hz kunnen gebruiken •
Zie fig. 5.1
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Hieruit volp;t dat we een draaggolf van 1750 Hz in amplitude
kunnen modu]ernn met een signeR) in de band von 0 Hz tot
'It)\) IJ7.. We manton dubbel zi,1bnnd modulntie toepHsnen
omll/lt <In ondor'bnnd vnn 1000 Hz tot 1 r;rjO Hz niet te ~)chejcien

tEl VIlt! df~ bOVl1nbnnd van 1750 Hz tot 2500 Hz zander later
met ernBtige moeilijkheden te blijven zitten.Enkelzijband
modulatie is dus niet mogelijk.Omdat deze draaggolffrekwentie
zich zo dicht bij de hoogst door te laten frekwentie bevindt
en dit problemen voorspelt bij het demoduleren en uitfilteren
van ongewenste signalen hebben we eerst gezocht naar andere
kommunikatiewegen van Philips naar de T.H.

Als eerste is een straalverbinding onderzocht.Op de
T.H. is de apparatuur voor een zender en een ontvanger aanwezig
in de groep E.C.C. maar daar wordt steeds druk gebruik van
gemaakt.Bij Philips heeft men een zendmachtiging voor
11,115 MHz en voor een frekwentie in het GHz gebied maar
daar ontbreekt de apparatuur en het zou te veel tijd vergen
om deze apparatuur weer in Eindhoven te installeren.

VerdeI' is geinformeerd bij de P.T.T. Uit deze informatie
blijkt dat het in principe mogelijk is om tot een straalverbinding
te komen maar de installatietijd is minimaal twee maanden
en de kosten zijn enige tienduizenden gulden.

Als derde mogelijkheid is nagegaan of we met behulp
van walkie-talkies een signaal zouden kunnen overbrengen.
De reikwijdte is echter niet voldoende en we hebben last
van andere mensen die ook walkie-talkies gebruiken.

Vervolgens!is geinformeerd naar een zend- en
ontvanginstallatie op de T.H. die in de amateurband werkt.
Een komplete installatie is niet aanwezig en we hebben zo
zonder meer geen toestemming om informatie via deze band
over te brengen.

Ala vijfde mogelijkheid hebben we een telefoonlijn
onderzocht die helemaal tot het Philips telefoonnet behoorde.
Uit fig. 5.1. blijkt echter dat deze lijn een slechtere
frekwentiekaraktiristiek heeft dan de P.T.T._lijn

Als zesde mogelijkheid zou het mogelijk moeten zijn
om via een laserstraalverbinding van Philips naar de T.H. het
signaal over te brengen maar omdat daarvoor de middelen
en de tijd ontbraken hebben we hier verdeI' niets aan gedaan.

Er blijft dan niet veel anders over dan een verbinding via
het P.T.T.-net op te bouwen en te werken met een draaggolf
van 1750 Hz. Fig. 5.2. geeft een schematisch overzicht
van de signaaloverdracht van Philips naar de T.H.

Moo.

V~~"'.~tkJ
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Het modulstiesignaal Xu (zie fig 7.1) moduleert een draaggolf
van 1750 Hz. Het gemoduleerde signaal wordt via een koppel
transform3tor de telefoonlijn opgestuurd. Op de T.H. nemen we
diusignaal via een koppeltransformator af van de telefoonlijn
en 'versterken het daarna eerst.Het signaal uit de versterker
voeren we toe aan een demodulator.Het uitgangssignaal van de
demodulator (synchrone detektor)bevat niet aIleen het gewenste
signaal maar oak signalen met frkwenties in de buurt van de



hogere harmonischen van 1750 Hz en deze signalen rnoeten uit
gefilterd worden. Aan de filters moeten we eisen stellen om
oscilleren in het teruggekoppelde circuit te voorkomen. Na dit
filter voIgt de vermogenstrap die het spiegeltje moet sturen.
Aan deze trap wordt de eis gesteld dat de inwendige
uitgangsweerstand groter dan 1Kllis. Deze moet als
dempingsweerstand van het spiegeltje fungeren.
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~~ de hoekverdraaiin~.o.v.deoptische as die overeenkomt
met het uitgangssignaal Xu van de ontvanger.

~~ : de hoekverdraaiing t.o.v. de optische as die overeenkomt
met de verstoring van de laserbaan door de atmosfeer.

f{: de hoekverdraaiing t.o.v.de optische as die overeenkomt
met het elektrische signaal dat het spiegeltje stuurt.

-K: overdrachtsfunktie van het terugkoppelcircuit.

Fig.6.1. laat het blokschena van de terugkoppeling zien.
De atmosfeer geeft een verstoring fa. Bij de zender sturen
we de bundel onder een zodanige hoek weg dat op de
ontvanger een fout ~t ontstaat als ~a = O. De atmosfeer
fungeert als opteller voor de signalen a en t. We moeten
er voor zorgen dat ft ra zo goed mogelijk kompenseert.Een
methode om dit te bereiken is het uitgangssignaal ~u dat
de som van 'f a en CPt is, te vermenigvW-digen met een faktor K
die geen funktie van de frekwentie is

Volgens fig 6.1. kunnen we het volgende verband afleiden
tussen lfu en 'fa 'flA. = fq, + it } ttl.(." I fa. (34)

1ft = - K '11A. 1+ K
Ret is in ons geval niet noodzakelijk om de fout If u heel erg
klein, b.v. 0,001 fa, te laten worden.De ontvanger bestaat
n.l. uit vijfentwintig lenzen met elk een diameter van
gem. Als we het centrum van de bund01 binnen de centrale
lens houden moeten we tevreden zijn. K behoeft daarom zeker niet
groter dan 10 te zijn.

Een probleem is dat K niet onafhankelijk van de frkwentie
is : K = K(~). Bij een bepaalde frekwpntie zal K geen
positeif re~el getal maar een negatief re~el getal zijn en dan
is het teruggekoppelde systeem niet tegengekoppeld maar mee
gekoppeld voor die frekwentie en het teruggekoppelde systeem
kan dan gaan oscilleren. Dit probleem zal later nog toe
gelicht worden bij het ontwerp van het filter.
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Fig 7.1 geeft een schematische weergave van de ontvanger
De ontvanger bestaat uit 25 opto-elektrische omzetters die
elk een signaal afgeven.Deze 25 signalen worden in het elektrische
netwerk verwerkt zo dat de signalen Xu en Yu een maat
voor de ko~rdinaten van het zwaartepunt van de bundel zijn.
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Fig.7.? is het schema om het modulatiesignaal van de
ontvanger op te nemen.Op de uitgang van de ontvanger staat naast
het signaal Xu auk een gelijkspanningskomponent die niets te
maken heeft met het zwaartepunt en deze komponent moet eerst
geelirnineerd worden.
Met behulp van de twee operation~I~_y:ersterkers (op. a~p.)

(Fi)
/U.

o



draaggolf heeft een
van 250 mV top-top

[n fig 7.j. is het mogelijk het signaal CA)te verzwakken
of te versterken.ln verband met de gelijkspanningskompensaties
zijn daarvoor twee op.amp. gebruikt.

SK'
IIH-....J--r-..---~-L~---..-_+d. v

-IbV 2.10 SI.

Fig 7.4 toont de modulatorschakeling.De
frekwentie van 1750 Hz en een amplitude
Met behulp va~schema 7.5

:l.SoK

is hpt mogelijk de amplitude van het signaal CD) dat de
telefoonlijnopgestuurd wordt,in te stellen.Het signaal CD)
mag maximaal 2V top-top zijn.
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Het is noodzakelijk om het over te brengen signaal via een
transformator op de telefoonlijn te zetten omdat de telefoonlijn
symmetisch gevoed moet worden.De telefoonlijn bestaat n.l.
uit twee signaaldraden die elk met dezelfde impedantie
afgesloten moeten worden.Dit doen we met de trafo. De
telefoonlijn heeft een impedantie van 600 zodat we aan de
primaire zijde 270 moeten opnemen

Het voorgaande had steeds betrekking op de modulatorschakeling
die bij de ontvanger geplaatst is.We gaan nu over naar de demodulator
die zich aan de andere kant van de telefoonlijn bevindt.

~
'- X 1, l)-t F

teL~r"oI'\Lijl'l

~ boon

I'
- ssg

tOt wa.o.Role (E) wo~o( t
r'nJ (? s teL cI 01 !J vo IJ7 //.

We halen het gemoduleerde signaal van de telefoonlijn af
met behulp van een transformator. Na de transformator wordt het signaal
allereerst versterkt.ln eerste opzet bevond zich tussen
trafo en versterker een banddoorlacttfilter om niet gewenste
signalen die op de telefoonlijn staan, uit te filteren, maar
vanwege de fasedraaiing die dit filter gaf,is het later weggelaten.

Het signaGl (E) gaan we demoduleren en gebruiken daarbij
de synchrone detektor NE561B van Signetics.
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Daar echter de demodulator ,gebouwd volgens het schema in
de dokumentatie,niet werkte,hebben we het in d~okumentatie
vermelde filter tussen de ingang van de demodulator en pin 12
vervangen door het schema van fig 7.9

r~ 7-!J
Het signaal (F) bevindt zich op een gelijkspanningsniveau
van ongeveer 12V en dit gelijkspanningsniveau moet naar het
niveau van 0 volt gebracht worden omdat dit noodzakelijk is
voor de verdere signaalverwerking.We doen dit met
de schakeling van fig 7.10

--4~---- - d,v

Deze schakeling inverteert de wisselspanningskomponent van
het t~:ignaal (F) terwijl het gelijkspanningsniveau op 0 volt
gebracht is.De uitgangsimp~e~.n~d~a~n~t~i~e~1~·~s~6~2~0~~~~. ------~



Het signaal(G) bevat behalve het over te brengen signaal Xu
dat evenredip; if1 mot u, nop; diverrlP ongewenGte komponenten
die we mot cen fi"1 tpr gHaIl Vl~I·wi;ju(~r(m. Het schema van het
fl1ter wordt ge~evcn in fig 7.11

L -t

-e.jV
3

C:a,

c,

-

t'd 1· II.

De eisen die we aan dit filter moeten steIlen,volgen uit de
volgende beschouwing.
Het signaal Xu heeft een sinusvormige draaggolf met een
fnkwentie f1 van1750Hz gemoduleerd.Het signaal dat de telefoonlijn
opgaat~(D)~ is va1l de vorm : A1(1 + Xu(t))COS\lIJ1t met -1 ='-1tt,
In de aemoaulator wordt dit signaal vermeningviIdigd met
een bloksignaal met een herhalingsfrekwentie f1;het uitgangssignaal
van de demodulator is dus: I {

iA2.tl1')(lA.d)~· 1~C;),t~ cc/)(.,J,t-i c<Ol(,,;),i +-sc.PS'-'llf- •... - J
Hieruit voIgt dat we te maken hebben met de volgende komponenten:
iA2 : de gelijkspanningskomponent die opgeheven wordt in schema 7.10

iA2 : ons signaal I j
iA2 (11' X\A.lf}) i b, C{f> 2.~1.t - b'l. C<0 4 Q :1 t + b3~ OW, t - - - - -.
deze komponent is ongewenst en zal uitgefilterd moeten worden.

In hoofdstuk 6 "terugkoppeling" hebben we gezien dat we
aan de overdrachtsfunktie K eisen moeten stellen om te
voorkomen dat het tegengekoppelde circuit gaat oscilleren.
Met het ontwerpen van het filter dienen we hiermee rekening
ne houden.We gaan uit van het filtertype zoals in fig 7.11
gegeven is.
De spanning V2 is geIijk aan de spanning (G).Voor de
overdrachtsfunktie H(p) = Vol (p) vinden we

E

R(p) = '''r.~LeJ. .. -. (35)
1+ r (e, -te...) R' + r1L (Cl-fC~) "" p1R' L (C,C.~. -+ c,cJ tc..."J)

Hieruit voIgt:

H(jtM) I - Lv'1 L C,J (36)
f - r-;,1 L ( C'a, ... cJ) of j~{R{" (e,i C,.)- w~ Rb L (C", Cl f C... C"j f c,<'JJ.

Definieren we R(jW) = IH~~)le-J'P (3 7)

dan is r ~ - Wlca ~ (J~)
(3 S)

tv.", If
w Rh {(el+e:t.) - lA>1.L l e, C1. ... C, c~ ., Ct C.d - - . (3 j)

-= 1- (...)2 L (C1. -tel)

Hieruit kunnen we afleiden dat

<fa Orad. voor 61)1 = 0 ,
(liD)

If = 1}{ rad. voor 8 2 -. L ( C1. -+ c))

" rad.
!t ,

If = voor c.3 = (c~ -t ~) l
c.-tct



I. I
11-1 ~~) I = 0Voor tM" -- LS en vertoont de fase= L C 3 een

sprong van IT rad. ..
De demping bij r= 7( rad. of (,IJ :. (c] + .E.C.L)L vinden we

c /+Cl

we door 61)3 te substitueren in H(jl.)), (36) en we vinden dan:
J..I G~)) - c,-

C1 C
Er treedt dus een verzwakking +- .....l op.

CL
C, I

R,= 600.Q
f

We stellen = 30
, ..e.... "".3 = 3 WI.(

c~ en we

vinden dan m.b.v. (40)

"'; ~ (I + ~~ I :~ ) L t'" } C, ~ 8 C.3

I " , I
~3t. ... 9" w'-( = 9· L C3

Om zo goed rnogelijk de filteren moeten we -4 = :tlf(J.f,) = '-rt.3Soo Sec-'
kiezen. M.b.v. een komputer is gevondpn dat

een geschikte waarde van C1 is : C1 = 156 nF.

We vinden dan c2 = 4,68 uF
c 3 = 19,5 nF
L = 106 mH
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Fig 7.12 toont toont de dempingskarakteristiek van dit filter.
Hebben we met geen andere fasedraaiingen in het modulator
demodulator-systeem te maken dan zal het teru~gekoppelde systeem
gaan oscilleren bij de frkwentie 1166Hz als K( 0) groter is dan 30.

We hebben echter te maken met een demodulator die fasedraaiing
geeft; bovendien geeft de telefoonlijn een bijdrage tot de
fasedraaiing.Rekening houden met de fasekarakteristieken van de
telefoonlijn en de demodulator bij het ontwerpen van het filter is in
verband met de beschikbare tijd niet mogelijk geweest.ln de
appendix is de dempingskarakteristiek A4 van het rnodulator
demodulator systeem opgenomen.Dit systeem bevat niet de telefoonli.jn
en het spiegeltje maar weI het filter .Later zal blijken dat het
teruggekoppelde systeem oscillent bij K(O)3 en de oscillatie
f~wentie is 250 Hz

Het laatste gedeelte van het elektronisch circuit is dp trap
die het spiegeltje rnoet sturen (zie fig 7.13)

+1t.V

Rb: WeeRsf~nol. l/C<.h rAe
sfoeL Vell1 ole s!,t'eJeL

toeqestCtI1E' stROCJh'> ofOTJI'f-!Ot oeL VGl ... ole sJneJeL ~ 7: 0m !?

-t16V /01( -I{,V
i" ~hLlih5 o·c.

We kunnende schakeling aan de uitgangsklemmen van fig 7.12
beschouwen als een bronttweepool afgesloten met Rb+Rt.Van deze
bron bepalen we de Thevenin vervangingsschema (zie fig 7.14)



Van deze bron bepalen we het Thevenin vervangingsschema
(zie fig 7.14)

Gevraagd . Z en Vo(Vi).
Vo

oplosc::ing: Iu ==
Rt 2+ Rb t RI:

Vt = ,Vl-L VII =Rb+ Rf

V22= ~R'!l~Oo R~
. VIA R1.'l.

. Vi.-
R,31 R.s8 Rb -t Rt R"

1<..,lf . VIA.
Rss

. Rl:

we V2 elimineren
Vi
R'2. '2 RS's-_._-
R" Rli'f

de weerstanden voIgt
Vl.I. = l I, ~
Vi.

=Z

Uit de laatste twee vergelijkingen kunnen
en we vinden dan het verband tussen Vu en

Rnl
VIA /R"=

R..,., 4- .&1..!S..n. .~
Rss Ru Rsa Rbi Rt

fR2.2,/ )Oo VOo
\ IR" t

(I ) (R'flf Ru. R9' R~)-tfl:. t Rt . Rss ... Rn RS&Oo Rp -tll.t

Uit de formule (41) voIgt:
KU KSS' V.

Vo = Rrr !<<;Y <-

Uit de formule (42) tezamen met schema 7.13 zien we
dat voor Z geldt:

Rss QS .9 1<2.2 Rt
R4~' Rag' 1<33

Uit de gegeven waarden van

Vl4Mk'l( = 3,2 volt

tl,A. W\tio..'l( = 52 mA

L =u.

'2 = 1360 JL

Aan de eis van een denpingsweerstand die grater dan 1 k Jl..
moet zijn, is dus voldaan.
In de appendix is de frekwentiekarakteristiek van de stuurtrap
met het spiegeltje opgenomen(fig A.5)



8. RES U L TAT J~ N •

Het resultaat is dat er een vermindering van de beweging van
het zwaartepunt met een faktor 3 optreedt.
Als we de signalen Xu en ¥u (fig 7.1) als x en y Rignaal
vaor een oscilloskoop gebruiken dan is, het beeld o~het

scherm van de skoop de beweging van het zwaartepunt
Als we het beeld bekijken als Xu geregeld wordt en
vergelijken dit beeld met het beeld van het zwaartepunt
met nietgeregelde Xu dan zien we dat het beeld met
de gekorrigeerde Xu maximaal een faktor 3 smaller kan
worden.Als we trachten deze faktor grater te maken
gaat het teruggekoppelde systeem oscilleren met een
frekwentie van 250 Hz.Dit is een gevolg van de overdrachts
fun~tie K die blijkbaar bij 250 Hz een fasedraaiing van
180 hgeft.Het filter geeft bij 250 Hz een fasedraaiing
van 85 zodat de telefoonlijn en de demodulatog bij die
frekwentie samen een extra fasedraaiing van 95 geven. .
We hebben 's avonds in het danker gekeken of de vermindering
van de beweging oak met het oog rechtstreeks waarneembaar
is.We hebben hiervoar de vlek van de laserbundel
op het bard van de opto-elektrische omzetters bekeken
in de toestanden van een geregelde en ongeregelde Xu.Het
resultaat van deze test is dat met het oog geen verbetering
waarneembaar is.



9. KONKLUSI1~S 1m SUGGESTI;~S.

De konklusie is dat het mogelijk is de hoek waaronder de
laserbundel weggezonden wordt,zodanig te regelen dat de bundel
beter op een plaats aan de ontvangzijde gefixeerd blijft.

We moeten echter ook konkluderen dat een telefoonlijn als
middel om het regelsignaal Xu van Philips naar de T.R. over
te brengen niet geschikt is.De telefoonlijn noodzaakt
bepaalde maatregelen te nemen die het uiteindelijke
resultaat aIleen maar slecht beinvloeden.Onderzocht
zou moeten worden of een andere verbinding (b.v. een
direkte straalverbinding of een laserverbinding) tot aan
zienlijke verbeteringen leiden.Als dit dan tot betere resultate
geeft zou men ook nog moe ten onderzoeken of in plaats
van een proportioneel terugkoppelnetwerk , d.w.z. K=konstant,
een integrerend terugkoppelnetwerk,d.w.z.K : = +A{~dt,
een beter resultaat geeft.De volgende beschouwing geeft dan
het verband tussen ra en lfu (z~e fig 6.1) :

'flA.l..t) ~ 'P .. ttl + 1ft ttl - 1&4(b = Cfo.(fJ + 'ft(t)

lffttJ '::: - ~ J'fl.l. c.t) eU - eft fl;J" - R lfIA. ('t) .

Zijn de signalen ti van de vorm BieJut dan mogen
we de komplexe rekenwijze gebruiken en bovenstaande
vergelijkingen gaan dan 9t.ver in:. do.JCo.,) 1>" tw) :: J l...) '1'11.. (~) -t J (,.;) n (Q)

j ~ rA (~)::: - R ePlA. (~)
Rierui t voIgt: /1. (.\ _ J fA) • rl. (w)

<fI", £,,)./ - R-t JW 'f'",

Als we dan A groot kunnen maken t.o.v. ~ kan dit
een beter resultaat geven.We hebben een integrator weI
geprobeerd maar wij verkregen geen verbetaring omdat
onze A klein moest zijn omdat hat teruggekoppelde circuit
ging oscilleren bij gratere waarden van A.

Een andere eis am de beweging sterker te kunnen indammen
zal zijn een opto-elektrische ornzetter te bouwen die meer
detektoren ~et een kleiner oppervlak bevat.

® ®. ® ® ~"~::t 1=:5·e-.

< )
go C'Vv\ .

ft'5 g. i.
.. R; de ceJdIJRel1.eeV.

Ui t fig 9. 1. bli:i· t da t we met de bes taand e on tvanger
niet verder kunnen komen dan een vermindering van de
straalbeweging met een faktor 10.



A P pen d i x •

De appendix bevat een aantal grafieken.
De grafiek A geeft het verband tussen de rnagnetische
veldsterkte 1 in de luchtspleet van het galvanometer
magneetblok en de stroom I doorde bekrachtigingsspoel
van het magneetblok.De magnetische induktie B hebben
we gemeten met een hallsonde.Van deze hallsonde waren
geen gegevens op de TrH.aanwezig zodat we gencodzaakt waren
de eigenschappen van de hall-sonde zelf te bepalen.We hebben
dit gedaan door de sonde in een bekend induktieveld aan
te brengen en bij verschillende stuurstromen de hall-spanningen
gemeten.De resultaten zijn samengebracht in de grafieken A2 en A3

Fig Ait laat het verband zien tussen de spanning van het
modulatiesignaal dp de ingang van de modulator en de spanning van
het gedemoduleerde signaal dat het spiegeltje stuurt als funktie
van de frekwentie tussen 0 en 1000 Hz.

Fig A.5. geeft de frekwentiekarakteristiek van de stuurtrap van het
spiegeltje die het spiegeltje stuurt~eze meting is als
voIgt gedaan.Op de ingang van de stuurtrap staat een
signaal met een topwaarde die onafhankelijk van de frekwentie
is.Op het spiegeltje blijkt dan ook een spanning met een
topwaarde onafhanRelijk van de frekwentie te staan.De
topwaarde op de spiegel hebben we ingesteld op 3 volt.Op het
spiegeltje laten we een laserbundel vallen die zich op ongeveer
twee meter van het spiegeltje bevindt.Op de muur zal
dan een straal te zien zijn waarvan de lengte afhankelijk is
van de frekwentie van het sj~pl~Q..l op het spiegeltje.Deze lengten
zijn voor een aantal frekwenties gemeten en in de grafiek
uitgezet.De stroom die door de bekrachtigingsspoel liep was hier
1200 mA
Bij de frekwentie van 10 Hz hebben we ook nog de lengten gemeten bij
diverse wuarden van de bekrachtigingsstraat.Deze waarden zijn
ook in de grafiek aangegeven.

-
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