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Hoofdstuk 1 Inleiding

!~!_~~~~!!!!!~~

In dit verslag wordt de verbeterde instrumentatie van een ultra-

soon meetsysteem voor de bepaling van afstanden m.b.v. frequentie

gemoduleerd ultrageluid beschreven,waarbij ingegaan wordt op een

aantal problemen die ontstaan met deze meetmethode. Bij deze me

thode wordt een signaal met een lineair in de tijd toenemende

frequentie toegevoerd aan een ultrasone transducer. Deze trans

ducer zet het elektrische signaal om in een acoustisch signaal.

Dit acoustische signaal komt na reflektie aan een oppervlak'

terug op een andere transducer. Dit duurt enige tijd t.g.v. de

eindige voortplantingssnelheid v.h. ultrageluid. De frequentie

v.h. signaa~ op de eerste transducer is inmiddels toegenomen.

D.m.v. een mixer kan nu het frequentieverschil v.d. 2 signalen

bepaald worden,wat een direkte maat is voor de afstand tussen

transducers en reflektor. Uit het freqentiespectrum v.h. gede

moduleerde signaal kan dus de afstand bepaald worden.

Daar er een aanzienlijk verschil tussen het berekende en het

gemeten spectrum bestaat( dit laatste heeft een relatief vlakkere

omhullende ) is gezocht naar de oorzaken hiervan. Zo bleek onge

wenste F.M~modulatie in het uitgangssignaal de belangrijkste

oorzaak van deze nivellering in het frequentiespectrum.

Er is een regelsysteem gebouwd om deze F.M. te elimineren waar

door de spectra "smaller" worden.

Tevens is de A.M. in het uitgangssignaal vermindert door de

bouw van nieuwe ultrasone transducers met een grote bandbreedte.

Een aantal metingen illustreren duidelijk het effekt van de

verbeteringen.
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In this report the improved instumentation of a measuring

system for the determination of distances by means of

F.M. ultra-sonics is described and a number of problems

rising from this method of measuring are researched.

In this way of measuring a signal with a lineair increasing

frequency,it is applied to an ultrasonic transducer. This

transducer converts the electrical signal to an acoustic

signal. This acoustic signal returns,after reflection at a

target,to another transducer. This takes some time because

of the finite propagationvelocity of ultrasound. The frequency

of the signal at the first transducer has increased in the

mean time. By means of a mixer the frequencydifference of the

2 signals can be determined and this is a direct measure for

the distance between transducers and target. From the frequency

spectrum of the demodulated signal the distance can be determined.

Because of the fact that there is a considerable difference

between the calculated and measured spectra (the latter has
11 II )a relatively flatter envelope reasons have been sought.

It seemed that unwanted F.M. in the output signal was the most

importan~ reason for the levelling in the frequencyspectrum.

For that reason a control system was built to eliminate this

F .M. This resul ted in "narrower'l spectra.

At the same time the A.M. present in_the output signal was

diminished by the construction of new ultrasonic transducers

with improved bandwidth.

A number of measurements illustrate clearly the effect of

the improvements.
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Sinds enige jaren worden in de vakgroep ER van de a~deling

Elektrotechniek van de T.H.E. de mogelijkheden van ultra~

sone meettechnieken met medische toepassingen onderzocht.

Ultra-geluid bestaat uit acoustische golven waarvan de ~re

quentie buiten het hoorbare gebied valt. Een interessant

toepassingsgebied van ultrageluid is de medische.diagnos

tiek. Het in de vakgroep verrichte onderzoek m.b.v. ultra

geluid is geheel gericht op deze toepassing. Dit a~studeer

onderzoek maakt ook deel hiervan uit. Het uiteindelijke doel

van dit deelonderzoek is om onbloedig a~standen en speci~iek

diameters van bloedvaten te kunnen bepalen (om de bloed~low

te kunnen berekenen).

Naast de elders ter werel~ ontwikkelde methodenis begonnen

met de ontwikkeling van een nieuwe methode naar aanleiding

van een artikel (lit. 10.) van McCarty, K and Woodcock.

Hierin wordt gebruik gemaakt van technieken die ook toepas

sing vinden in de RADAR, met name in de landingsradar van

vliegtuigen. In dit verslag wordt uitgebreid ingegaan op deze

meetmethode die gebruik maakt van F.M.-ultrageluid.

Het grote voordeel van deze methode en ook van andere metho

de die met ultrageluid werken, is het ~eit dat de meting

onbloedig kan geschieden en dat bij_de gebruikte intensi

teiten van het ultrageluid geen beschadiging op kan treden

van wee~sels. De methode is dus zonder gevaar, in tegenstel

ling tot bijvoorbeeld de r6ntgentechniek. Een nadeel is ech

ter dat de nauwkeurigheid in de bepaling van de a~stand

beperkt is, omdat de gol~lengte van het gebruikte ultrage

luid niet zo erg klein is. (ca. O,Jmm.). Dit leidt over het

algemeen tot een onzekerheid in de bepaling van de a~stand

(o~ diameter). Bij kleine bloedvaten kan deze onnauwkeurig

heid een grote rol gaan spelen omdat de relatieve ~out dan
aanzienlijk kan worden.
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Hoofdstuk 2. Diametermeetsysteem met behulp van F.M. gemo

duleerd ultrageluid.

2.0. Inleiding.--------------
In de verslagen van Slenders en Klein-Haneveld (lit. 1,2) is

uitgebreid het systeem voor het meten van diameters m.b.v.

F.M. gemoduleerd ultrageluid beschreven.

Hier zal dan ook volstaan worden met een korte samenvatting

van hetgeen reeds beschreven is.

Bekend is, dat de flow F(t) van een vloeistof door een buis

berekend kan worden uit het oppervlak van de doorsnede van

de buis als funktie van de tijd A(t) en de plaatsgemiddelde

snelheid van de vloeistof als fUDktie van de tijd V (t)g
volgens F(t) = ~ (t).A(t)." (2.1.)g
Dit geldt eveneens voor het bloed in een bloedvat.

De gemiddelde snelheid V (t) kan op niet invasieve wijzeg
gemeten worden d.m.v. een ultrasone Doppler bloedsnelheids-

meter. Uit het gemoduleerde frequentiespektrum kan informa

tie verkregen worden aangaande de gemiddelde snelheid.

Literatuur hierover is uitgebreid voorhanden. (lit.).)

Het meten van de diameter van het bloedvat kan geschieden

d.m.v. gepulst ultrageluid, waarbij de echo's bekeken worden

die op de ultrageluidstransducer terugkomen na een puls

vormige exitatie. Ook deze methode van afstandsbepaling is

in de literatuur uitgebreid beschreven.

Een principieel andere methode om de diameter van een bloed

vat te bepalen (en in zijn algemeenheid een bepaalde afstand)

is met behulp van F.M. gemoduleerd ultrageluid.

2.1. Meetmethode m.b.v. F.M. gemoduleerd ultrageluid.----------------------------------------------------
In fig. 2.1.1. is de meetopstelling gegeven voor het meten

van een afstand m.b.v. F.M. gemoduleerd ultrageluid.
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Een V.C.O. (Voltage Controlled

Oscillator) wordt gestuurd vanuit

een bron, die een zaagtandvormige

spanning genereert met periodetijd T •s
De uitgangs£requentie verloopt dus

eveneens zaagtandvormig, d.w.z. neemt

lineair in de tijd toe. Dit sig

naal wordt toegevoerd aan een zend

kristal "ZOe Ten gevolge van de

eindige voortplantingssnelheid vari-

:riC. 2.1'.1.

Meetopstel1i.nc

het ultrageluid in een bepaald me

dium (in water ongeveer ISOOm/s)

zal het aan een objekt gere£lekteerd

,-. _geluid na een eindige tijd het

ontvangkristal "0" bereiken.

Indien op t=to uitgezonden wordt door het zendkristal:

z(tO) = acos(w(tO).tO) (2.2.)

en op t = t
l

z(tl ) = acos(~(tl)·tl)

met t l = to+t:en

VJ(t ) =(J(t )~t:= W(t ) + ~ ~
I 0 dt 0 c dt

de hoek£requentie (helling van de zaag-

t l door het ontvangkristal ontvangen:

(2.S.)

a£geleide van

tandspanning)

R = a£stand tot de re£lektor (van zowel zend- als

ontvangkristal)

c = voortplantingssnelheid van ultrageluid in water.

produktiedetektie (m.b.v. een double-balanced m~xer) voIgt:Na

dan wordt op het tijdstip

x (tl ) = bcos(W(tO).tl )

met dw
dt =

Na laag doorlaat-£iltering blij£t aIleen

() ab[ 2R dw ] abdus £ t = '2" cos c Cit t l = '2" cosntl

t .n. 2R dw
me -c Cit

de verschilterm over,

(2.7.)

(2.8.)
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De frequentie van het ontvangen signaa1 is dus een direkte

maat door de afstand tot het ref1ekterende voorwerp.

_c

In werke1iJkheid wordt eehter een periodiek signaa1 uit

gezonden zoa1s te zien is in fig. 2.1.2. waar de situatie

getekend is voor het geva1 dat er

sleehts 66n ref1ektor aanwezig is.

Na de terugs1ag van de zaagtand neemt

het frequentieversehi1 even sterk

toe. Het frequentiespektrum van dit

signaa1 kan berekend worden. Dit is

gedaan door Slenders (lit.1.)

fig. 2.1.2.

(Frequentie",er1oop)
Hetraa~taat is~

F(W) = tabW i:S(te1-nw ). {F (w) + Fb(W) + F ",(w) +Fd(W)} (2.9.)S"__GO sa... .

met Fa(w) = Fb·(-~)

Fd(W) = Fe·(-~) want f(t) is re3e1.

Hierin is a11een interessant F (w) omdat het vee1 1aag free
quenter is en een grotere vermogensdiehtsheid heeft dan Fb(W).

Er ge1dt:

met

dw
; k-dt

T -r
5

~

sin f(W-k C) (+:)1
(W-kC') (T5 -r)

2

In fig. 2.1.3. is IFe(w)1 getekend.

IFe(w)1 is ge1ijk aan het spektrum van de z.g. "sine-£unktie".

Voor de nu1punten ge1dt:

k'l; --I?-
f = 2if :!: T -t: met p = 1,2,3••••

5

(pfr.O)
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De top van de "sine £unktie" ligt
kt

bij: F = 2l'

:1\
I : ,..

, 0

, :
I
•

De te meten afstand is te bepa1en

-w ui t de plaats van de top van de

£unktie IFcl immers hierdoor is ~

bepaald (en dus ook R).

Het spektrum \E{W)\ isgetekend in

fig. 2.1.4. Het is t.g.v. de aan

wezigheid van de <S-£unktie in

form.(2.9.) diskreet van karakter.

Er bevinden zich spektraallijnen op
-w 277: ( )onderlinge afstand ~ freq. afstand

s
~iC. 2.1.4. .~et een omhullende die gevormd wordt

rrequentie.pektra door het in het voorafgaande bespro

ken spektrum F (w).c
In zijn algemeenheid vallen de spektra1e 1ijnen niet samen

met de nulpunten in het spektrum \Fcl' zodat de bepaling van

de afstand met een zekere onnauwkeurigheid zal geschieden.

Voor het ene geval dat de spektrale lijnen ongeveer in de

nulpunten staan (r«T )zal er 66n grote spektrale lijn zijns
bijw=kt=.

Vat het gevolg is voor het gedemoduleerde tijdsignaal is

getllustreerd in fig. 2.1.5.
In het geval van aaneensluitende fasen zal er precies 66n

spektrale lijn ontstaan nl.Wbij =kr. Niet aansluiten van de

fasen geeft meerdere spektrale 1ijnen (zie fig. 2.1.5.).
De maximale onnauwkeurigheid in de bepaling van de afstand

bedraagt dan de equivalente halve afstand tussen twee spek

trale lijnen m.a.w. de afstand die behoort bij tw volgenss
form. (2.8.).

IfC/o)JI

1

l~lw)1

t

Slechts in het 6ne geval dat k teen veelvoud is van GVs
(fase-aansluiting) ontstaat een kwasie kontinu signaal en

is de afstand exakt te bepalen.
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FiC~ 2.1.5. Relatie tussen tiJd- en ~requ.nti.dom.in

Een en ander kan ge~llustreerd worden aan de hand van een

voorbeeld.

Indien ~req. zwaai =lMHz (van 3.5 naar 4.5.MHz)

T = 20msec. (£ = 50Hz.)s s

Dus er ontstaan spektrale lijnen om de 50Hz.

Stel: R = 20mm.

c = l500m/sec.

Dan is 1:= 26.6fls.

De nUlpunten van de "sinc-£unktie" liggen dan op 50.o67Hz.

a£stand van elkaar.

Dan VOlgt:~;= 1333.3Hz (top van de ftsinc-f'unktie").

De beste benadering voor de a£stand is de berekening aan de

hand van de grootste spektrale lijn- (dit wordt niet bewezen),

indien geen interpolatie toegepast wordt. De onnauwkeurig

heid in de bepaling is dan max. O.37mm.

Tot op heden zijn slechts enkelvoudige re£lekties besproken.

Vanwege het lineaire karakter van de meetmethode kan aangetoond

worden dat in het geval van meerdere re£lektoren sommatie

van gedemoduleerde a£zonderlijke spektra ontstaat. D.m.v.

spektrale analyse is het mogelijk al deze a£zonder~ijke spe~

tra (mits ze niet overlappen) te detekteren en de a£zonder

lijke a£standen te bepalen.

Wanneer de helling van de zaagtandspanning die de V.C.O. stuurt

toeneemt, neemt ook de ~requentie van het gedemoduleerde sig

naal per eenheid van a£stand toe.
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Blijft de herhalingstijd van de zaagtand hierbij gelijk,

dan zullen de toppen van de "sinc-funkties" verder uit el

kaar komen te liggen, terwijl de spektrale lijnen op de

zelfde afstand van elkaar blijven liggen. Het scheidend

vermogen (d.w.z. de minimale afstand waarbij 2 verschillende

toppen nog afzonderlijk gedetekteerd kunnen worden) neemt

dan toe. Dit kan dus aIleen als de frequentiezwaai toe

neemt.

Blijft de zwaai konstant, maar wordt de herhalingstijd kor

ter en de helling groter dan neemt het frequentieverschil

tussen de toppen weI toe, maar ook de afstand van de spek

trale lijnen.

Als de zwaai konstant blijft en de herhalingstijd groter,

maar neemt de helling af, dan neemt het frequentieverschil

tussen de toppen af, maar komen de spektrale lijnen ook

dichterbij elkaar te liggen.

Het scheidend vermogen is dus aIleen a£.hankelijk van de

maximale toelaatbare frequentiezwaai, en kan aIleen vergroot

worden door een toename van de zwaai. Deze zwaai is echter

beperkt t.g.v. de bandbr eedte van de kristallen.Omdat het

de bedoeling is wanden van bloedvaten te detekteren, dus

wanden die in beweging zijn, is het noodzakelijk dat de

spektrale analyse van het signaal "real-time" kan ge

schieden. Daartoe is een "real-time" spektrum analyser ge

bouwd(lit. 2,4).

Aangenomen wordt dat de harmonischen van de bewegingsfre

quentie oplopen tot ongeveer 10Hz.

In de meetopstelling bedroeg de frequentiezwaai over het

kristal lMHz. De herhalingstijd van de zaagtand was 20msec.

Hiermee is gekozen voor een redelijk compromis.

Enerzijds omdat dan nog eenvoudig nauwkeurige filters voor

de spektrum analyser gemaakt kunnen worden , aan de andere

kant i.v.m. de maximale diepte waar binnen in het lichaam

gemeten kan worden.
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Bij met~en die gedaan zijn met het in het voora£gaande

besprokenmeetsysteem ontstaan a£wijkingen t.a.v. het te

verwachten meetresultaat.

In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat de spektra die

verkregen werden door analyse van het gedemoduleerde sig

naal een duidelijke afwijking vertoonden van de op grond

van berekening te verwachten waarden.

Een "sinc-£unktie" was vaak niet, o£ nauwelijks te herken-

nen, terwijl de spektra ook een te breed £requentie-gebied

besloegen. Een voorbeeld hiervan is het spektrum dat ge

geven is in £ig. 2.2.1. (pag.14) en dat opgenomen is met

een vlakke aluminium re£le~tor. Dit spektrum is helemaal

met spektraallijnen volgeschreven, door de herhalings

£requentie van de zaagtandspanning te vari3ren. De onder

linge a£stand van de spektraa~~ijnenverandert dan en hier

door hun p~aats ~angs de £requentie-as. De omhu~~ende ver

andert echter niet, zodat het opperv~ak onder de omhu~~ende

vo~geschreven kan worden.

Gesty~eerd is het verschijnse~; nog eens getekend in £ig. 2.2.2.

Om een verk~aring te vinden voor

,..~ dit verschijnse~ is het gedemo= du~eerde signaal £( t) a~s tijd

funktie bekeken (£ig. 2.~.5.). Bij

bestudering hiervan komen enke~e

moge~ijke oorzaken naar voren voor

de verbreding van het spektrum,

uitgaande van 66n enke~e sti~staande

re£~ektor.

Dit zijn:

a) Het signaa~ £(t) is niet sinus-vormig maar hee£t een

"driehoekig" karakter (£ig. 2.2.3.).

b) Het signaa~ £(t) is amp~itude gemodu~eerd hetgeen zeer

duide~ijk zichtbaar is (£ig. 2.2.3.).

c) Het signaa~ £(t) is £requentie gemodu~eerd terwij~
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bij een re~lektor een konstante ~requentie te ver

wachten valt.

Fig. 2.3.1.

Fig.2.2.3. Gedernoduleerd tijd
signaal.

Deze punten zullen in het navolgende succesievelijk bespro

ken worden.

2.3. A£wijking van de sinusvorrn van het gedemoduleerde
------~-----------------------------------------------

Een niet sinusvorrnig periodiek signaal kan volgens de

Fourrier-analyse opgebouwd gedacht worden uit verschillende

harrnonische komponenten van de grondgol~•

~(t) =
met a

n

met rN o

.0

aO+~(a cosnwot + b si~Ot)
""'I n n

2 T 2 fT= T) ~(t)cosnwotdt, b n = To ~(t)sinn"'btdt

27Z" b' . T d . d t· .d .=~ waar 1J e per10 e 1J 1S.

Het ontstaan van deze harmonischen is als voIgt te illustre

ren aan de hand van £ig. 2.3.1. en de bijbehorende tabel 2.1.

(pag.16 ).

De a~stand tussen beide transducers bedraagt 2L.

Op het tijdstip to wordt een signaal uitgezonden door het

zendkristal met een £requentie ~O. Na~sec. op het tijdstip

t 1 ontvangt het ontvang kristal het signaal met £requentie ~O
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terwijl aan de zendzijde de frequentie f l geworden is.

Aan het ontvangstkristal-oppervlak wordt het signaal gere

flekteerd en komt na een tijd weer terecht op het zend

kristal waar het opnieuw gereflekteerd wordt en na een tijd

weer op het ontvangstkristal komt. De frequentie van dat

signaal is niet veranderd en dUs nog gelijk aan fOe De

frequentie aan de zendzijde is inmiddels f) geworden.

Er ontstaat dus een gedemoduleerd signaal dat bestaat uit

de frequentie componenten ~ f en ).4f.

Een en ander voIgt ook uit de onderstaande tabel 2.1.

t zendkristal ontvangkristal gedemod. frequentie

to f O - -
.

t l f l f ~f

t 2 f 2 (fO) f l Af

t) f) (fl ) f 2 f O ~f. )~f

. • •

• • •

met f = f 1 - f . n= 1.1.2••n+ n

t l=t +7:"n+ n

2:"'= ~
c

Er treden in dit geval aIleen oneven harmonischen Ope Indien

het verschijnsel ook optreedt aan de zendzijde (dus het sig

naal komt als elektrisch signaal in de mixer) dan treden

zowel de even-als de oneven harmonischen Ope (frequenties

die tussen de haakjes staan).

Uit fig. 2.2.1. (pag.14) voIgt dat dit inderdaad het geval is.

Het zal duidelijk zijn, dat het signaal naarmate hat aantal

re£lekties toeneemt, sterker gedempt zal worden. Voor de

Fourrier reeks geldt dan dat:a >a 1 en b)b 1 (als n on-n n+ n n+
even is).

Het zal dUidelijk zijn dat de spektrale verbreding, die hier

geconstateerd wordt, hier niet door te verklaren is, aange-
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zien de breedte van het spektrum altijd nog veel kleiner is

dan de afstand tU5sen 2 harmonischen. Dit is ook duidelijk

waarneembaar in fig. 2.2.1.

Uit waarnemingen is gebleken dat het verschijnsel bij bepaal

de reflektoren duidelijk sterker naar voren komt dan bij

andere. De verklaring voor dit feit zit hierin, dat de

verhouding tussen reflektie en transmissie afhankelijk is

van de acoustische impedantie van het materiaal (en het

medium). Bij materialen die veel reflekteren en weinig

doorlaten (een groot verschil tussen de acoustische im

pedanties) treedt het verschijnsel sterk op, omdat de ver

zwakking tussen de eerste en tweede terugkerende golf

niet groot is. Zulke materialen zijn bijvoorbeeld metalen.

Bij andere reflektoren die Minder reflekteren, zoals kunst

stoffen, is de verzwakking veel groter. In weefsels is

de verzwakking zeer groot (weinig reflektie), zodat boven

staand verschijnsel bijna niet op zal treden. Het gedemo

duleerde signaal is dan zeer goed sinusvormig en het is

niet te verwachten dat op grond van dit verschijnsel pro

blemen zullen ontstaan.

Over het ontstaan van ongewenste amplitude modulatie is

reeds geschreven in vorige afstudeerverslagen (lit.l,2).

Met name M. Klein-Haneveld heeft de oorzaak van de amplitude

modulatie uitvoerig beschreven en eventuele oplossingen hier

voor aangedragen.

De bestonden samengevat uit:

Het zoeken van een elektronische oplossing.

Het gebruik maken van een transducer die acoustisch beter

aan het medium (water) aangepast is.

Beide methoden zijn door mij geprobeerd en worden in resp.

2.4.1. en 2.4.2. beschreven.
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2.4.1. E1ektronische korrektie van de A.M. in het gedemo---------------------------------------------------------

A1vorens tot een schema beschrijving te komen dienen eerst

de e1ektronische transducer eigenschappen wat nader toe

ge1icht te worden. T.g.v. de frequentie-afhanke1ijke impe

dantie van het zend- en ontvangstkrista1 en de frequentie

afhankelijke overdracht van signalen, kan een overdrachts

systeem met 2 transducers gespecificeerd worden.

De 2 transducers zijn samen in 66n behuizing gebouwd. Dien-

tengevolge treedt overspraak op tussen ontvangst- en zend

kristal via capacitiev&l induktieve koppeling en direkte

acoustische koppeling.

Het overdrachtssysteem van fig. 2.4.1. kan nu opgezet worden.

\i z t 0 II,(~
+ V&fi~ Fig. 2.4.1.

Tranaducermode1

Hierbij is uitgegaan van een ideale zender en ontvanger en

aangenomen dat alle frequentie-afhankelijkheid in Hl(W) en

H2(W) zit.

Er geldt dan: Vuit(W) = [Hl «(,,)e-jWl: + H2 (W)] Vin(W)

met: H(W) = Hl(w)e-jW~ +H2 {W)

Wanneer geen reflektie optreedt geldt:Vuit(~) = H
2

(eo> ).V. (to»,1n

dus zonder reflektie treedt toch een uitgangssignaal Ope

Wanneer nu het gedemoduleerde signaal f(t) bekeken Yordt dan

blijkt dit signaal niet symmetrisch te verlopen t.o.v. de

nullijn, immers t.g.v. H2(W) wordt er een extra signaal bij

opgeteld (fig. 2.4.2.).

F1.... 2.4.2.

Bet ontstaan van de a-symetrische spanning ~(.)
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De elektronische korrektie van het gedemoduleerde signaal

vindt als voIgt plaats.

Van het gedemoduleerde signaal worden m.b.v. topdetektors

zowel de pos. als neg. omhullende bepaald. Het verschil

van deze omhullenden geeft de dubbele amplitude van het sig

naal. Uit de halve som van de omhullenden voIgt de afwijking

van de nul~ijn (t.g.v. H2 (W». Door dit laatste signaal af

te trekken van het oorspronkelijke ontstaat weI weer een

symmetrisch signaal (fig. 2.4.3.), doch het is nog niet on~

daan van zijn amplitude-modulatie.

T.D. = topdetektor

Fig. 2.4.3.

Blokachema A..M.

correctieachakeling

Wanneer dit symmetrische signaal vermenigvuldigd wordt met

de inverse waarde van de amplitude (o~el gedeeld wordt door

de amplitude) ontstaat een signaal wat geen A.M. meer bevat.

Deze korrektie mag al~een toegepast worden bij gebruik van

66n reflektor en heeft dus weinig waarde. Bij metingen die

uitgevoerd werden met dit systeem, bij aanwezigheid van

66n reflektor, bleek bij het volschrijven van het spektrum

d.m.v. variatie vanw het spektrum nog zeer breed te zijns
(fig. 2.4.4. en fig. 2.4.5.)

Het breed zijn van het spektrum heeft dus kennelijk een

andere oorzaak dan het optreden van amplitude modulatie. Het

spektrum van het gedemoduleerde signaal f(t) dat ontstaat

t.g.v. H2(~) (overspraak, dus zonder dat er reflektie op

treedt) is gegeven in fig. 2.4.6. Omdat de frequen~ie in

houd zich hoofdzakelijk bij lage frequenties bevindt, is

het spektrum niet erg storend. Doordat er geen modulatie ef

fekt optreedt krijgen we geen spektrumverbreding rond de ont

vangstfrequentie.

Concluderend kan gesteld worden dat elektronische korrekties
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Diet de voorkeur genieten, omdat ze tamelijk ge90mpliceerd

zijn.

Uit het vervolg zal blijken dat er middelen te bedenken zijn,

die betere resultaten geven en waarvoor minder elektronika

nodig is.

2.4.2. Het gebruik maken van betere transducers.-----------------------------------------------
Een aantrekkelijk alternatief is natuurlijk een transducer

die zodanig goed aan het medium aangepast is, dat geen am-

plitude modulatie optreedt. Dank zij het in ER gedane

onderzoek naar het bouwen van transducers door o.a. M.Vintges

(lit. 5) is het mogelijk gebleken met eenvoudige middelen

een transducer te maken, die veel breedbandiger is dan de

tot nog toe gebruikte transducers. Een beschrijving van

deze transducer en zijn elektrische eigenschappen is gegeven

in 4.10 en 5.4.
Aantrekkelijk bij dit ontwerp is dat de elektronika die be

schreven is in 2.4.1. geheel kan ontbreken.

Uit metingen blijkt dat de invloed op de spektrale verbre

ding zeer klein is, hetgeen op grond van het voorafgaande te

verwachten was. Om wat meer inzicht-te krijgen in de invloed

van A.M. op het spektrum van het gedemoduleerde signaal is

in 2.4.3. berekend hoe het ideale spektrum van vorm ver

andert, wanneer een cos-vormige modulatie van het gedemodu

leerde signaal optreedt.

~~~~~~-~!~!~~~~_!~_~!_!~!!£!~_!~_!~~~_£E_~!!_!E!~!~·

Het spektrum van het signaal dat uit de demodulator komt

is van de vorm

F(W) =

Ts -t" . (~ l:' -twl:)
00 T or sin{ (W_kr)(~\l.",J 0

tab" LcS (W-neu ) s-" 'r
s s - ---------~------,,-- 2 T -r

{(W-k't' )} .(T)

(2.10)
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(Voor afleiding zie lit. 1.)
Voor het tijdsignaal dat gegeven is in fig. 2.1.5. geldt

bLnnen 66n periode van de zaagtand:

() ab 2R d~ ab (2R)
f t = '2"cosc dt t = '2" cos c kt

Wanneer dit signaal vermenigvuldigd wordt met het signaal

g(t) = t+tcos~ t (2.19)s

gemoduleerd signaal te krijgen, ontstaat

dat getekend is in fig. 2.4.7.

Er geldt: G(w) = r{g( t)} =

t {27l' 8(£.4) +71:d(fAI-"'s ) + 7lS(w +W
S

)}. (2.20 )

Vermenigvuldiging in het tijddo

~ein betekent convolutie in het

frequentiedomein.

~ f ( t ) • g ( t )---; lF (w) @) G (W )}

F1- 2 4 7 ~ M .i~••l Substitutie geeft:
•• • •• -.. .- T Z:}

T -~ sin{(w-k~)( s- )

F(W)@G(w)= tabW -i~(W-nc.J )~2 T e- j (i4lor-tl.cJL:)
s~~ s (W-k'Z:)( s-1:)

2

om een amplitude

het signaa1 h(t)

t7\iI\.J\
-iT; (J .67$

$ { 7f d(w) + t7l" (t.>-ws ) + t1C'(Cc>+Ws )}

Na enig rekenwerk volgt datI

met:

H (w)
a

~(w)



H (W)
c
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....((. ) (T
2S
-l:)}.. T -"'C Si'""1'td+'"'S-kl:

=~81b~ 2.0(4J-(n-l)w )-2
S

------........--
s~~ s T

(W+4) -kr) ( s -C)
s 2

•

-j (WOT -t(f.cJ+~ )r)e s

Het spektrum bestaat nu dus uit 3 "sinc-funkties" die een

frequentie f t.o.v. elkaar verschoven zijn.De zijlobbens
interfereren met elkaar en wel op zodanige wijze dat de

spektrale lijnen in de zijlobben uitgedoofd worden.De funktie

H(W) is getekend in fig. 2.4.8. (pag.26). In dit geval vindt

A.M. plaats met 66n modulatiefrequentie n.l. f met een mO-s
dulatiediepte van m=l ofwe~ 100~. Wanneer ook harmonischen

van f optreden als modulatiefrequentie, zal het spektrums
verder verbreden.

Uit metingen is vast komen staan dat de vorm van de ampli

tude modulatie bij het gebruikte kristal weinig afweek van

de cosinus-vorm zoals deze gegeven was in form.(2.19),

met dien verstande dat de modulatie-diepte kleiner was dan

100~. Dus get) = t(l+mcosWst) met Jml<l.

De amplitudes van de spektra Hb(W) en Hc(W) zullen dan

m maal zo groot worden dus in dit g~val een kleinere bij

drage leveren. De sterke verbreding is dus niet door het

ontstaan van A.M. te verklaren. Deze konklusie is in over

eenstemming met de resultaten die in 2.4.1. gevonden zijn.

Toch heeft de A.M. een ongunstige invloed op het spektrum

en is het raadzaam de A.M. zo klein mogelijk te houden.

2.5. Het optreden van F.M. in het gedemoduleerde signaal.--------------------------------------------------------
Alhoewel Minder direkt zichtbaar treedt ook F.M. op

in het gedemoduleerde signaal:)In het vervolg zal blijken

dat deze F.M. zo essenti~el is voor het ontstaan en het

verklaren van de spektrale verbreding, dat aan de meting

en berekening hiervan een apart hoofdstuk gewijd is. (hfst.3)

~ Zie opm. pag.28
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2.6. Andere verklaringen voor de verbreding van het spektrum.------------------------------------------------------------
Het niet oneindig smal zijn van de uitgezonden U.G.-bun

del zodat de afgelegde weg niet konstant is.

Fig. 2.6.1. R.~lekti.

aan vlak

Wanneer reflektie optreedt aan een zeer vlak oppervlak heeft

het divergeren of convergeren van de U.G.-bundel weinig in.

vloed op de afgelegde weglengte (hetgeen ge~llustreerd is

in fig. 2.6.1.), indien zend- en ontvangstkristal onder de-

~ 0 zelfde hoek staan t.o.v. het re-.

flexievlak(maximale overdracht).

Berekening uit de verbreding van

het spektrum levert weglengte ver

schillen op tot ca. 5rnm., hetgeen

niet te verklaren valt uit de on-

(zie fig. 2.6.2.). Over het alge

meen is tL» r, zodat de bundel

breedte klein is to.v. de afge

legde weg,en onderlinge afstands

verschillen in afgelegde weg ver

waarloosbaar klein zijn.

effenheid van het materiaal, noch

uit een verkeerd~ stand van de transducer. Dit kan nQg door

het volgende voorbeeld aangetoond worden.

Bij kleine bolvormige reflekto

ren ontstaat dezelfde verbreding.

Fig. 2.6.2. R.~.kti.

aan ••n bol

Vervormingen van een signaal met lineair in de tijd

toenemende frequentie door filteren.

Wanneer een signaal met een lineair in de tijd toenemende

frequentie een filter passeert, zalde fase van het uit

gangssignaal tp.v. het ingangssignaal veranderen als funktie

d t ' 'd Do k d.&" t' "o'(t) dCf(t)van e 1J. S 00 e ~requen 1e aangez1en:~ = dt •

Bij de modulatie komt deze frequentie-verandering ook tot

uiting. Deze veranderingen zijn zo klein dat ze nauwelijks

een noemenswaardige spektrale verbreding opleveren.
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Xgg~g~~~g: Indien t.g.v. het filter het fase-verschil tus

sen uitgezondBn en ontvangen signaal lineair toe zou ne

men tussen 0 en t ~ rad ( hetgeen bijzonder veel is) geldt:

df= tlCrad,6T=20mSec. dan :4u>= ~~ =.t.~-7l'

4~ ocen 4f = ~ = l2,5Hz, hetgeen 25~ van de spektraallijn

afstand is.

Dit is een veel te kleine waarde om de optredende verbre

ding te kunnen verklaren.

~gm. F.M. kan gekonstateerd worden m.b.v. het beeld dat op

de skoop ontstaat. Door het instellen van het triggerven

ster worden alle signalen met een amplitude die binnen het

venster liggen zichtbaar gemaakt (ongeacht de frequentie).

In onderstaande foto is de situatie getoond met een signaal

dat F.M. bevat (onder) en een signaal zonder F.M. (boven).

fig.2.6.3. Gedemoduleerd
signaal met en zonder F.M.
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Hoofdstuk 3. Freguentiemodulatie in het gedemoduleerde signaal

en regelsystemen ter compensatie hiervan.

3.1. Inleiding.--------------
In het vorige hoofdstuk is een opsomming gegeven van de mo

gelijke oorzaken van de spektrale verbreding. Deze waren over

het algemeen vrij eenvoudig te constateren, zoals de vervor

mins van het signaal en de amplitude modulatie. Om echter on

gewenste F.M. te constateren zonder last te hebben van de

eerder genoemde fenomenen dienen we een meetsysteem te bou

wen. Als vertragend element in dit systeem wordt gebruik

gemaakt van een z.g. "delay line", zoals die toegepast wordt

in de kleurdecodeerschakeling van een kleuren-T.V. Eerst zal

een beschrijving- gegeven-worden van de schakeling waama de

"delay-line" besproken wordt.

Deze schakeling komt voor een deel overeen met de schakeling

die al in voorafgaande afstudeerverslagen beschreven is

(o.a. Pelgrim lit. 4.) In fig. 3.2.1. is het blokschema ge-

geven.

det.t:lfj
-~.__. -

!44gWd
'1Ar ~

V.C.O
z:- II/X£If. - I7VCIJAY ,---

opwe"ki~
.

In hoofdstuk ~ worden de afzonderlijke schakelingen in de

tail beschreven. De "delay-line" is in 3.3.1. beschreven.

De mixer is een z.g. dual-balanced mixer, een passief ele

ment dat eveneens nader aan de orde komt. Om van de uit

gangsspanning uit de mixer de frequentie te kunnen bepalen,

is gebruik gemaakt van een F/V-converter die werkt als nul-
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puntenteller, d.w.z. de uitgangsspanning is een maat voor

de tijd tussen twee nulpunten. Aan dit principe is de voor

keur gegeven boven een P.L.L. (Phase-Lock-Loop)-schakeling

om de volgende redenen:

De frequentie zwaai van het~emoduleerde signaal is rela

tief groot (circa 15%) t.o.v. de centrale frequentie van

de P.L.L., waardoor problemen kunnen ontstaan bij het

"in-lock" blijven.

Het spektrum van de F.M. is breed t.o.v. de centrale fre

quentie. De centrale frequentie f bedraagt bij:c
frequentie zwaai van lMHz

T = 20msecs,,= 64,9}'s (vertragingstijd van de "delay-line")

3200Hz.

Indien de zwaai 400Hz is dan moet erg sterk gefilterd

worden om de tweede harmonische van het ingangssig

naal (Ontstaat in de fase detektor) uit het uitgangssig

naal te verwijderen.

Sterke filtering levert een grote fase-draai hetgeen erg

on-aantrekkelijk is in een regelsysteem.

fi~ 3.~1.Basic construction of a delay line.

-t~---,
----~-l ------.-

tralUe2ue.tr..

De vertragingslijn is een analoge ultrasone vertraging

type DL50 (Philips). Zo'n vertragingslijn bestaat uit een

stuk materiaal waarin een signaal zich als een acoustische

golf voortplant. Deze golven worden opgewekt en ontvangen

door elektro-acoustische transducers (fig. 3.3.1.). Deze

vertragingslijnen hebben een

grote bandbreedte en geven rela

tief weinig verzwakking tussen

in- en uitgangssignaal. Wanneer er

vanuit gegaan wordt dat de gebruik

te materialen dezelfde acoustische
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impedantie hebben (is produkt van materiaal dichtheid en

geluidssnelheid) en de ontvangst transducer karakteristiek

afgesloten is met weerstand RL dan geldt voor de overdracht:

(lit.6.)

waarin:

f = frequentie van het ingangssignaal.

f = serie resonantie frequentie van de transducer (zie appens
dix A)

~= 2~fs~CO is de kwaliteitsfaktor van de afsluiting van de

"delay-line"

CO= de capaciteit van de transducer beneden de resonantie

frequentie (zie appendix A)

k = pi~zo-elektrische koppelingscoeffici3nt (zie appendix A).

Vergelijking 3.1. geldt slechts als k klein is (~0.2)

Bij de gebruikte "delay-line" is k echter niet zo klein

(k=0,6) en is de overdracht niet zo eenvoudig in een formule

onder te brengen.

Ook wordt geen "backing" materiaal voor de transducers ge

bruikt en wordt een medium gebruikt-met een acoustische

impedantie die niet gelijk is aan die van de transducers.

Om de overdracht toch zo optimaal mogelijk te maken moet een

aanpassingsnetwerk bij de transducer gebruikt worden, dat

bestaat uit een zelfindukti~ (L ) die parallel staat aanpar
de transducer. (zie appendix A).

De elektrische resonantie frequentie wordt dan :
~/l 0

-Ee = 21f1L C
par °

Voor diverse waarden van f If n.l.: 0.7,1.0 en 1.4 zijn

Ivel sde overdrachtsfunkties vr opgenomen.

In fig. 3.2.1. zijn ze weergegeven voor k = 0,6 en QE= 2;

in fig. 3.2.2. voor k = 0,6 en QE = 5.

In deze laatste figuur is de invloed van de belasting RL
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op de overdracht te zien. Het verdient dus de voorkeur

QE laag te houden.

i I

t· O
.
7

'.0
---~~u·----~---~---~---'-~-j

-40 1--+-++--J1,--+--.;......-~---.:---l.-'----i-~--:--1

l.4 ----~----.---~->--~--.. :-

---~~07 ~

--f. -'-',0- --.-----:-~----.-~___:--

0,5

-20

1*1
IdBI l---~

Fig. 3.2.1. Overdracht van
delay-line indian goed a£ge
sloten

-10
0
1..----O'-5-....;--'-----.......~,.5--f....l-f.--:

Fig. 3.2.2. Overdracht van
delay-line bij te·zwarebelasting

Ala materiaal voor de transducers in de vertragingslijn is

het piGzo-elektrische materiaal dat onder de naam PXE-7 be

kend staat toegepast. Als medium is glas gebruikt. In fig.

3.3.3. zijn vorm en afmetingen van de "delay-line" gegeven

en de veg die de ultrasone bundel volgt.

De transducers bevinden zich aan

In de DLSO gebeurt dit 5
gee£t aanleiding tot het

25,6

- -~-- ... ----- de schuine kanten van de plaat.

De dikte van de glasplaat is on

geveer hetzel£de als de gol£

lengte van het ultra-geluid, en

daardoor vormt het een gol£gelei
Clc...-======:=:::;==:=::===:::> ., 0.8: • der. Om de afmetingen van de plaat

fi~. 3.3.3. Operatinl principle of the delay line type DUO.. klein te kunnen houden moet de

geluidsgol£ in het glas diverse

malen gere£lekteerd worden.

maal. Verstrooiing t.g.v. re£lektie

ontstaan van ongewenste golven,
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maar deze kunnen in dit type eenvoudig onderdrukt worden.

De plaatsen op de lange zijde van het glas waar de ultra

sone golf niet behoort te komen, zijn voorzien van een dem

pend medium (demping 35db. voor frequenties tussen 3,9 en

4,7MHz.)

Het glas dat als medium dient heeft de eigenschap isopaustisch

te zijn, d.w.z. dat de uitzetting t.g.v. de temperatuur ge

compenseerd wordt door de toename in voortplantingssnel-

heid van de geluidsgolf.

Onbelast bedraagt de serie-resonantie-frequentie van de trans

ducer ongeveer 4,2MHz.

De transducers hebben geen "backing" en worden afgestemd op

de frequentie die ongeveer midden in de door te laten fre

quentie-band ligt d.m.v.-parallele spoelen. Ze worden afge

sloten met een weerstand ~ van 390A hetgeen een kwaliteits

faktor Q van 2,5 betekent. De bandbreedte (de 3 db punten

liggen dan bij 3,4 en 5,2MHz) bedraagt l,~z.

De elektrische eigenschappen van de transducer zijn gegeven

in appendix B.

3.4. De F.V. converter.----------------------
Zoals uit het voorafgaande blijkt is de overdracht van de

"delay-line" binnen een bepaald frequentie-gebied goed kon

stant, zodat het uitgangssignaal uit de mixer geen A.M. zal

bezitten.

Multiple reflekties zijn ook nagenoeg niet aanwezig (zie

appendix B) daar deze weggedempt zijn.

Gesteld kan dus worden dat de "delay-line" erg geschikt is

om aanwezige F.M. te kunnen constateren. Om de frequentie

van het uitgangssignaal van de mixer te bepalen, maken we
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gebruik van de F/V-converter. In deze converter wordt op e1ke

nu1doorgang van het ingangssignaa1 een condensator opge1aden

tot een bepaa1de spanning, waarna deze tot de vo1gende nu1

doorgang met een stroombron ont1aden wordt. De spanning over

de condensator ten tijde van de vo1gende nu1doorgang is dan

een maat voor de tijd tussen 2

nu1doorgangen (fig. 3.4.1.). Deze

1aatste spanning wordt in een "Sample

Hold" versterker opges1agen. De

schake1ing is uitgebreid beschreven

in hoo:f.dstuk 4.

We zijn a11een geinteresseerd infig. 3.4.1.
Principe F/V-converter

de 1aagfrequente variaties van

het signaa1 uit de F.V. converter(verkregen door 1aag door

1aat filtering). In fig. 3.4.2. is' een foto waarop het ge

fi1terde en ongefi1terde uitgangssignaa1 van de F/v conver

ter staat. De maxima1e frequentiezwaai bedraagt 400Hz.; de

fig.3.4.2. uitgangsspanning v.d.
F/V-converter.

gemidde1de frequen

tie is 3200Hz.

Van dit signaa1 is

een spektra1e ana

lyse gemaakt. (zie

fig. 3.4.3.) Ondanks

de afwezigheid van

amplitude modu1atie

b1ijft het brede spek

trum bestaan.

Bij deze opname is

ervoor gezorgd dat

er "fat:. -aans1uiting"

optreedt.

Interessant is het na te gaan wat de veroorzaker van deze



• HHHtHHllH

1+1.H

IHHH

0.2. D.oS' ().~ c.

t1t+ttt

I...



36

F.M. is. F.M. ontstaat, o£ kan ontstaan indien bij een

stilstaande re£lektor (zoals bij de Itdelay-linelt)het £re

quentieverschil in de tijd niet konstant blij£t. (uitge

zonderd de terugslag natuurlijk).

Wanneer brom gesuperponeerd wordt op de zaagtandspanning

treedt £requentiemodulatie van het signaal uit de mixer Ope

Stel dat de brom synchroon loopt met de zaagtand£requentie

en dat geldt:

£ = kV. met £ = uitgangs£requentie v.d. V.C.O.v.c.o 1 v.c.o.
Vi = ingangsspanning van de V.C.O.

T = herhalingstijd v.d. zaagtand.

Stel er wordt uitgezonden:

£ = £ = V.k = (At + BSinn~st)k metv.c.o. u 1

Na -C sek. worden ontvangen:

(3.6.)

Voor de verschil-£requentie in het gedemoduleerde signaal

geldt dan:

A£=:fu-£o = {A(l:") + B{sinnwst-sinnws(t-z:)J].k

-fA'" B ( 2 2nWs ( t- z:) . n £Us 1: 1] k- ~+ cos 2 S1n 2 .

=[Ar+2B[sinn;'.lt: cosnws (t-r/2)] J.k

Voor veranderingen

(1£_ = 2kB(sinn~.sl:' cosnC4Js(t--C/2»)

Voor de maximale verandering geldt dan:

~~Imax = 2kBsin(n~~) voor n w . (t- Z"/2) = 7Cs

T
o£ t= 2ii + 7:'/2 en t=Z::;2 (3.8.)

Het £requentieverschil verandert dus cosinusvormig, waarbij

de maximale a£Wijking van n=l ongeveer midden in de herha

lingstijd T valt.

~. met n=l en £s=50Hz, r= 6~sec. en k = 2.106HZ/v

(Wavetek 142) en 1(1£~1 = 200Hz volgt dat de amplitude vanmax
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de bromspann~g 4,97mV is.

Is de £requentie twee maal zo groot dan bedraagt de ampli

tude 2,48mV, dus ongeveer de hel£t. Hoe groter de stoor£re

quentie es te kleiner mag de amplitude zijn. In dit geval

geldt dus dat kleine storingen grote (hinderlijke) gevolgen

kunnen hebben. De opwekking van de zaagtand met een ampli

tude van ca. 0,5V kan met eenvoudige middelen echter zo

nauwkeurig geschieden dat geen last van bovenstaand e££ekt.

ondervonden wordt. Bovenstaande toont echter wel de gevoelig

heid voor dit soort verstoringen.

Verreweg de grootste veroorzaker voor het optreden van F.M.

is dan ook de toegepaste generator. Dit kan als volgt aange

toond worden:

stel op

quentie

£l(t) =

een bepaald moment t geldt dat de V.C.O. een £reo
£ (t) levert en narsekonden ten tijde t l :

o :0£
£0 ( t ) +t'~t + d £ •

M.a.w. er is dus een £out d £ opgetreden.

Dan geldt na demodulatie £dem =~~Z"-wC.

We zien dus dat d£ even groot blij£t.

~. indien £l(t) = 4MHz en~:{t)~::(t) = 0,01% dan is

d£ = 400Hz

Indien de ontvangen £requentie na demodulatie bijvoorbee1d

2000Hz bedraagt betekent dit een £out van 20%.

Het opnemen van de karakteristiek van de V.C.O. is door mij

gedaan (zie fig. 3.5.2.)

Een meting levert weinig resultaat op, omdat de £outen die

gezocht worden onmeetbaar zijn t.g.v. de drift van V.C.O. die

vele malen groter is dan de gezochte a£wijkingen. De remedie

is eenvoudig en kan a1s volgt omschreven worden:

a) het kopen o£ bouwen van een betere (meer lineaire) V.C.O.

die wel aan de gestelde eisen voldoet.

b) het vebeteren van de bestaande V.C.O. d.m.v. een regel

systeem.

T.a.v. a) Hiervan kan gezegd worden dat in de vakgroep EEB

in overleg een opdracht uitgegeven is voor het
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T.a.v. b) O.a. wegens bovenstaande is door mij in het kader

van deze afstudeeropdracht gekozen voor deze op

lossing. In het navolgende zal de realisatie hier

van besproken worden.

Om een systeem te regelen is het nodig op de hoogte te z1Jn

van de dyniDl:ii-cbe-eIgenschappen van de onderdelen (zie fig.

3.6.1.)

v.c.ov.....

Wanneer we de overdracht V "t/Vo willen bekijken dat moetenU1 1n
we een paar aannamen doen.

- We gaan ervan uit dat voor het frequentiegebied waarbinnen

we de regelakties willen uitvoeren (to~ ca. 500Hz) geldt
-

dat t" zeer klein is t.o.v. alle relevante tijden zoals de

herhalingstijd van de zaagtandspanning.

- De afzonderlijke processen bezitten geen dYnamica, die van

belang is in het te beschouwen frequentie gebied.

Dan geldt wanneer we F/V-converter V.C.O. en mixer als li

neaire elementen beschouwen:

=k1 Vuit (t) (3.9.)

(3.10)

(3.11)

voor de F/v cony. (zonder filter): fin(t)

voor de V.C.O.: fuit(t) = k 2Vin(t)

voor de mixer: f i (t) = f 0t(t) - f 0t(t-r)n U1 U1

We kunnen dan tot de volgende

Achter de V.C.O. : fuit(to ) =

f uit (t1 ) =

vergelijkingen komen.

k
2

Vo (t ) ( 3 .12 )1n 0

k 2Vin(t
1

) (met t 1=to+r)
(3.13)
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Achter de mixer:

Achter de F/v converter:

(3.16)

Nu ge1dt bij het opste11en van een Tay1or-reeksontwikke1in~

voor V. (t):
1n

+. • •• • • • J
(3.18)

Voor het 1imietgeva1 t"-O ge1dt dan:

k 2 't) Vin(t) reJ Vint-t:)
Vuit(t) = k

1
z:.~ = c~ .

zoa1s in fig. 3.6.3.-If:

~~~ '1-----

De hogere orde termen zijn verwaar1oosd; dat mag wanneer er

geen sne11e veranderingen optreden.

De uitgangsspanning kan dus gevonden worden door differentia

tie van het ing~gssignaa1(op een ~onstante na). Dit dif

ferenti5rende karakter kan ge!llustreerd worden aan de hand

van een paar p1aat, jes (zie fig. 3.6.2.)

Het nevenstaande is ook in de

praktijk teruggevonden.

Bij de opzet van een rege1systeem

kan men denken aan een opzet

V; I _ I t~-..1fL--t"_
~ _ rig. 3.6.2.

__ 4 -~ Dif£erentiarende eigenschap
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~ig. 3.6.3. opzet regelayet.e.

M.b.v. de "delay-line" wordt een regelsysteem gebouwd. De

uitgang van de Flv converter geeft de afwijking van de

"lineair" toenemende frequentie uit de V.C.O. en aan de hand

hiervan moet een regelaar gestuurd worden die op zijn beurt

de zaagtandspanning aan de ingang van de V.C.O. zodanig bij

regelt, dat de fout afneemt.

Om het differenti~rende karakter (wat ontstaat door de over

dracht van V.C.O., "delay-line" en Flv converter) te kom

penseren, is een integrator opgenomen in de regelkring.

Hierdoor treedt dus ordeverlaging van het regelsysteem Ope

Het gecorrigeerde signaal aan de uitgang van de V.C.O. wordt

gebruikt om naar het zendkristal te sturen.

Er ontstaat natuurlijk de vraag: wat dient voor de regelaar R

ingevuld te worden? Alvorens hierop een antwoord te geven

kan direkt gezegd worden wat er niet ingevuld kan worden

voor R. Dat is n.l. een regelaar die momentaan regelt.

Dit leidt tot een regeling die een eenmaal ontstane af

wijking steeds groter maakt. Een voorbeeld hiervan is gege

ven in fig. 3.6.4. We kunnen dit als volgt duidelijk maken:

Stel dat op een gegeven moment t.g.v. een storing ~en af

wijking optreedt in de frequentie van het ontvangkristal.

De regeling zal dan de V.C.O. meteen bijsturen om het fre

quentieverschil ~ f zo konstant mogelijk te houden. Stel dat

de verstoring korter dan r sek. duurt. De bijsturing in het

zendsignaal komt echter na~sek. weer terug in het ontvangst-
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-t
Fig. 3.6.4. Effekt van .en kortstondige fout bij een momentane

regelaar

signaal • Hierop wordt weer bijgeregeld, zodat dit narsek.

weer in het ontvangstsignaal te vinden is. We zien dus dat

een eenmaal opgetreden storing zich blijft handhaven.

Daarom wordt voor R een periode-regelaar genomen, d.w.z.

een regelaar die gedurende 66n periode van de zaagtand meet

en de gemeten fout in de volgende periode bijregelt. De dan

ontstane fout wordt weer gemeten om die in de volgende perio

de weer bij te kunnen regelen enz.

Voorwaarde voor de goede werking van een dergelijke regelaar

is dat het fout- signaal periodiek is. Voor wat betreft deze

situatie is dat voor een groot deel inderdaad het geval.

Het foutsignaal bestaat namelijk uit 3 componenten:

Een component die zuiver periodiek is, d.w.z. zich elke

periode van de zaagtand herhaalt en representatief is

voor de afwijking van de V.C.O.

Een ruiscomponent.

een component die vari3ert met de frequentie van het licht

net. Indien de frequenties van lichtnet en zaagtand exact

aan elkaar gelijk zijn, vervalt deze storing en gaat over
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in de eerst genoemde soort.

rdsek. vertraagd en daar

na weer teruggestuurd

naar de ingang (Z-d=20ms~k)

De vertraging impliceert

een bepaalde geheugenwer

king.

Fig. ).6.~. Blokache..
Cycliach geheugen

VUit
De overdracht bedraagt y---

i~

In ons geval is de eerste component verreweg de grootste.

In blokschema kunnen we de regelaar R als volgt realiseren

(fig. 3.6.5.). Het is een.vertraging met een positieve te

rugkoppeling (meekoppeling).

Het ingangssignaal wordt
,.---.... --'-----'--_....--.-.._--~
I I,. ,

\'_ I ~ V"it:
CLI ,

: I

I :
I :
'--- --- __ --- ---- ... -- --------'

In fig. 3.6.6. is de polaire figuur getekend.

Het re~le deel is constant en be-

-I o

draagt -0.5. Het imaginaire deel

gaat van _jao tot joO voor iWC""

van 2 (k-l)~ naar 2k1l" met k=l, 2, ••••

Hoe de vertraging gerealiseerd kan

worden wordt in het volgende be-

schreven.

(oa Z(l.~J]{

'd
'iC. 3~6.6.
Polaire fipur

3.7. Realisatie van de vertraging.---------------------------------
Om een vertraging van 20msec. (66n periode van de zaagtand)

te realiseren bestaan verscheidene mogelijkheden.

a) m.b.v. digitale netwerken (digitale geheugens zoals RAM's)

b) m.b.v. analoge netwerken (bijv. emmertjes geheugen)

Deze laatste mogelijkheid lijkt wegens de eenvoudige instru

mentatie erg aantrekkelijk. Er is immers geen conversie nodig.
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Beide methoden zullen nu beschreven worden.

Een emmertjes-geheugen is een z.g. C.C.D. (charge Coupled

Device), d.w.z. dat de informatie opgeslagen wordt in de

vorm van een lading in een condensator. De grootte van de

lading (dus de spanning op de condensator) is een maat

voor de ingangsspanning. Het emmertjes-geheugen is weerge

geven in fig. 3.7.1. Het bestaat uit een rij van conden

satoren onderling gescheiden door MOSFET's.

Verder bevat het geheu

gen besturingselektro

nica en naast de analoge

in- en uitgang ook een

klokpulsingang. Bij

iedere klokpuls wordt

de lading van de con

densator verplaatst

naar de volgende con-

densator (C -.C 1)n n+
totdat het signaal aan de uitgang verschijnt. Het besturings-

circuit zorgt ervoor dat het in de juiste volgorde gebeurt.

Het gebruikte geheugen, de SAD 512 van Reticon, bevat 512

condensatoren op 66n chip, zodat bij een klokfrequentie

van 25,6kHz. een vertraging van 20msek. ontstaat. De toe

gestane bandbreedte van het ingangssignaal bedraagt dan

ca. 8kHz. Dat is veel meer dan noodzakelijk (ca. 500Hz.).

Een complete schema beschrijving is gegeven in 4.5.

Bij realisatie van de schakeling van fig. 3.6.5. bleek dat

de overdrachtsfunktie maar gedeeltelijk te benader~n was.

De terugkoppel-faktor, die in fig. 3.6.5. gelijk is aan 66n,

kon niet 66n gemaakt worden omdat daarbij instabiliteit op

trade Het emmertjes geheugen blijkt nl. de eigenschap te

hebben dat de overdracht amplitude-afhankelijk is. en weI

zo, dat voor grote amplitudes deze groter is dan voor kleine.

Dit is ook weI te verklaren als aangenomen wordt dat er een
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bepaald verlies tijdens het transport via de condensatoren

optreedt. Voor grote ladingen heeft dit weinig invloed,

voor kleine veel. Om nu stabiliteit te krijgen voor grote

signalen moetde tegenkoppeling voor deze signalen iets

kleiner dan ~~n zijn, maar dit houdt in dat de kringver

sterking voor kleine signalen kleiner is, met als gevolg

dat de informatie die in het geheugen staat vrij snel

wegdempt.(vergroten van de kringversterking leidt tot

spontaan oscilleren).

Het gevolg voor het regelsysteem is dat het verlies in het

geheugen steeds aangevuld moet worden door een ingangssig

naal Vi. Er blijft dus een fout bestaan in de frequentie

van het gedemoduleerde signaal. Desalniettemin is een aan

zienlijke versmal1ing van het spektrum te konstateren

(zie fig. 3.4.3. voor het ongeregelde systeem en fig. 3.7.2.
met regeling).

Bovenstaande problemen treden niet op indien het emmertjes

geheugen vervangen wordt door een digitaal geheugen. Het

optellen van het uitgangssignaal bij het ingangssignaal

kan dan ook digitaal gebeuren. Deze schakeling wordt be

schreven in 3.7.3.
Alvorens met zo'n schakeling verder te gaan is eerst nog

een andere schakeling toegepast, die werkt volgens het onder

staande principe.

Het uitgangssignaal van de F/V-converter wordt gedurende

6~n periode van de zaagtand ingelezen en daarna gedurende

meerdere perioden (na integratie) als correctiesignaal bij

het zaagtandsignaal opgeteld. We maken hierbij dus.onderscheid

tussen inlezen (WRITE) en uilezen (READ).

Het principe schema is gegeven in fig. 3.7.3. De schakelaars

geven aan of ingelezen of uitgelezen wordt. Er dient op

gewezen te worden dat het hier niet om een echt regelsysteem

gaat; hoogstens een systeem dat een signaal toevoegt als
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Fig. 3.7.). Regelsyeteem voor korrekti. aan
de hand van "n eDkel. metinc

correctie aan de hand van "n meting. Experimenten met

dit systeem toonden de volgende nadelen:

- Veranderingen in de regelaar worden niet bijgeregeld,

want het meten gebeurt zonder dat de terugkoppeling aan

wezig is.

Het toegevoegde regelsignaal op het tijdstip t l kan het

verloop van de overdrachts~tievan de V.C.O. na

t=tl veranderen.

Het gevolg kan zijn dat de afwijking van de frequentie van

f d niet geheel te kompenseren is op deze wijze. Dit kanem
ge~llustreerd worden aan de hand van het opgenomen spek-

trum (zie fig. ).7.4.). In dit spektrum is ook de storing

zichtbaar die ontstaat t.g.v. het overschakelen van meten

op sturen (korte stijle pieken die tussen de spektraallijnen

staan). Dit komt omdat het opnemen van zo'n spektrum een

tijdrovende zaak is, waardoor tijdens deze oPname regelma

tig een meetcyclus optreedt. Uit het spektrum blijkt dat

het de voorkeur verdient om uit te gaan van een ge~egeld

systeem. Het bovenstaande schema is uitvoerig beschreven

in 4.6.

Hetzelfde principe als met het emmertjes geheugen, maar
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dan digitaal uitgevoerd, is gegeven in £ig. 3.7.5. In dit

vereenvoudigde schema is

de digitale terugkoppe

ling en optelling duide

lijk herkenbaar. De wer

king is uitgebreid beschre

yen in 4.7.Bij dit prin

cipe treden de in 3.7.1.

genoemde bezwaren niet Ope

De kringversterking hee£t

een waarde die zeer dicht
Fig. 3.7.5. Digitale terugkoppeling bij ~~n ligt (iets groter

o£ kleiner t.g.v. de diskretisatie). Een lastige bijkom

stigheid kan in deze situ~tie zijn, dat een storing aan de

ingang van de A.D.C. in het geheugen komt en daar blij£t,

d.w.z. na verloop van tijd niet uitdempt. Omdat deze schake

ling gebruikt wordt in een systeem dat in zijn totaliteit

teruggekoppeld is zullen dergelijke storingen dan wel ge

dempt worden, mits de systeemterugkoppeling voldoende groot

is. Dit totale systeem krijgt weer de con£iguratie zoals

in £ig. 3.6.3. De integrator die in het terugkoppelcircuit

voorkomt dient om de di££erenti~rendewerking tussen

V.C.O.-ingang en F/v uitgang te compenseren, dus a.h.w. orde

verlaging van het systeem te bewerkstelligen. Om de kringver

sterking te kunnen vari~ren is een regelbare verzwakker k

opgenomen. Over de eigenschappen van hetregelsysteem kan het

volgende opgemerkt worden. Voor de overdrachts£Unktie van het

teruggekoppelde systeem geldt(zie £ig. 3.7.6.):

I I

s~ ..'"-/

Fig. 3.7.6. B1okache.. teruggekoppeld
ayateem
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(s~ )( 1 ) +1
e -1 sz:t+l

s'd
sZ"t+l met k'

k'. 1 +1
(esT_l) (s ~+1)

k
l'd

= Z:i

( r l 1) is de overdrachtsfunktie van het laagdoorlaatfil-
s :t+

ter (dat dient als middelend filter) aan de uitgang van de

F/v converter. De andere overdrachtsfunkties zijn reeds ge

introduceerd. Beschrijving van de eigenschappen in het s-domein

is weinig inzichtelijk. Er bestaat n.l. een periodiciteit

voor f = liT. Omdat werken in het s-domein weinig soulaas

biedt kan beter overgegaan worden naar het z-domein.

Vereenvoudigen van de overdrachtsfunktie in het te beschou-

wen frequentiegebied geeft:

SZ"d

s't+l
k' + 1
sT 1

e -
Deze vereenvoudiging is nodig omdat-anders de transformatie

naar het z-domein niet analytisch te maken valt.

{ k' f1- -
e sT+k'_l -

k'
k"'=I •

1
sTe

k-l +1

}

T

{_VuitJ_ [e-r.{ JV. - Z"d -----T.......- .
1n --z-e 'C.t

z-l
z+k'-l
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T
e-~,AIn het complexe z-vlak ontstaat een pool voor z = ~

en z = l-k' en een nulpunt voor z = 1 (fig. 3.7.7.)
Stabiliteit treedt op wanneer de

polen en nulpunten binnen of op

de eenheidscirkel liggen. Voor

stabiliteit moet dus gelden

Ik'-l]~l of O<k'<2.

De root-locus loopt dan van 1

naar -lover de re3le as. Het is

ook weI aan te voelen wanneer sta

biliteit optreedt. Indien k' = 0

is geen terugkoppeling aanwezig.

(pool en nulpunt bij 1 heffen

Fig. 3.7.7. Polen en ~lkaar op). Indien k' = 1 vordt
nulpunten diagram de fout aan de ingang precies

gecompen~eerd (dead~beat situatie) en als 1<k'<2 treedt

overkompensatie op, terwijl de fout verkleind wordt.

Voor k'>2 neemt de fout steeds toe. De optimale instelling

is dus k' = 1.

Opgemerkt moet vorden dat het hierboven beschrevene maar

een zeer matige beschrijving is van hetgeen in werkelijkheid

gebeurt, en dient eigenlijk meer al~ illustratie dan als een

direkte afspiegeling van de werkelijkheid.

3.8. Bevindingen met de schakeling met digitale terugkoppeling.
--~----------------------~~---------~-------------------------

Toepassen van de schakeling met de digitale terugkoppeling,

die beschreven is in 3.7.3. leerde dat het niet mogelijk was

om met deze schakeling een goed regelsysteem te verkrijgen.

Ongeacht de vaarde van de ingestelde kringversterking gaat

het systeem oscilleren. T.g.v. de aanvankelijke regelaktie

ontstaat n.l. een fout die steeds toeneemt.

Analyseren van de schakeling leerde dat er 2 fouten-bronnen

zijn die onafhankelijk van elkaar optreden.
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De fouten in de regeling ontstaan t.g.v.:

de terugslag van de zaagtandspanning met de daarbij be

horende verschijnselen.

De invloed van ruis in de schakeling.

Beide verschijnselen zullen nu achtereenvolgens beschreven

worden in 3.8.1. en 3.8.2.

~~~~!~_~!_!!~~~!!~_!~_~!_~!!~!~~~e~~~~_~!!_~!_~!~~~!4

~!~2!!2~!_!!~~£~!~2~!!!~·

Het is goed in dit stadium even na te gaan wat er ten tijde

van de terugslag gebeurt in de F/V-converter. Tijdens de

terugslag is de uitgangsspanning sterk afwijkend van de ove

rige waarden tijdens het verloop van de zaagtand. Een en

ander is geflrus~reerd in -fig. 3.8.1. Wanneer de terugslag

begint neemt de frequentie van

het gedemoduleerde signaal even

zeer sterk toe. De uitgangs

spanning van de F/V-converter

V "t zal dan eveneens zeer sterk
U1

stijgen en zal deze waarde be-

houden tot het moment t 1 • Na t 1
zal weer de halve periode-tijd

bepaald worden van de aan dat

tijdstip voorafgaande halve pe

riode. Gedurende korte tijd (de

halve periodetijd plus de terug-
FiC. 3.8.1. Terugslag- 1" "d) t dt d••rschiJn••len s agt1J ree us even een

grote spanningswaarde Ope T.g.v.

het aangebrachte middelende filter zal deze piek aanleiding

geven tot een afwijking in de bepaling van de frequentie

tijdens de eerste periode na het begin van de zaagtand.

(gearceerde deel).

Er wordt dus een fout gemaakt in de bepaling van de momen

tale frequentie. Het gevolg hiervan is dat de regeling een

afwijking probeert bij te regelen die geen representatie is

van de werkelijke fout. De regelaktie is dus verkeerd.
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Daarnaast treedt nog het volgende Ope Omdat de fout tussen

to en t l niet weggeregeld kan worden zal de regelaar naar

een uiterste stand gaan regelen. In de inwendige terugkop

pellus van de regelaar bevindt zich echter een opteller

(modulo-teller), die bij oversturing de beginstand (weer)in

neemt. Het gevolg is dat, wanneer de regelaar aan de uiterste

stand komt er van een zinvolle regelaktie geen sprake is.

Het gevolg van bovenstaande verschijnselen is dat er een

fout ontstaat, die in de tijd aangroeit.

Voor dit probleem bestaan 2 oplossingen:

a) Men kan tijdelijk de laatste sample-waarde voor de terug

slag vasthouden, waardoor de spanningspiek in VUit niet

optreedt. Er treedt n~ echter een andere fout Ope Wanneer

de periodetijd van het gedemoduleerde signaal in de "nieuwe"

zaagtand weer bepaald kan worden (na t l ), moet de S-en H

versterker weer samples gaan nemen. Omdat de beginwaarden

van de gedemoduleerde frequentie altijd hoger liggen dan

de eindwaarden zal er t.g.v. het filter na t = t l een in

slingereffekt plaats vinden. (de V.C.O. moet in zeer korte

tijd van een hoge naar een lage frequentie tijdens de te

rugslag). Ook hierbij worden fouten gemaakt die aanlei

ding kunnen geven tot het oversturen van de regelaar zo-

als in het voorafgaande.

b) Tijdelijk kan bij het begin van de terugslag een spanning

aan de S/H-versterker toegevoerd worden die gelijk is

(of zo goed mogelijk gelijk is) aan de spanningswaarde

van de eerste sample in de nieuwe zaagtandperiode. Het

inslingereffekt vindt dan voor een groot deel plaats

tijdens de terugslag(tO~t~tl) en op t = t l geeft het mid

delende filter een uitgangsspanning die gelijk is aan de

ingangsspanning. Na t = t l wordt dus in principe geen fout

meer gemaakt. Dit geldt uiteraard maar voor 66n enkele

regelaktie. Bij iedere regelaktie zou deze toegevoerde

spanning weer aangepast moeten worden. We beperken ons

nu even tot 66n regelaktie. In het verdere verloop zal
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duidelijk worden waarom (3.9.).

Het gelijk maken van de spanningen is goed haalbaar omdat

de afwijkingen in de frequentie van het gedemoduleerde sig

naal vrijwel iedere periode hetzelfde zijn. (stationair).

Het schema van de schakeling is gegeven in 4.8. Toepassing

toont aan dat de fout vlak na de terugslag klein is t.o.v.

de ongecorrigeerde situatie. De tijd dat de konstante span

ning toegevoegd wordt(aan de s/H-versterker)bedraagt ca.

380~sec., d.w.z. de terugslagtijd plus een volle periodetijd.

Dit is gedaan omdat de eerste halve periode na de terugslag

niet in de correctie meegenomen wordt.

3.8.2. De invloed van ruis in de schakeling.-------------------------------------------
Wanneer aan de ingang van ae schakeling met de digitale terug

koppeling beschreven in 3.7.3., een signaal aangeboden wordt

dat geen ruis bevat, dan zal t.g.v. de conversie kwantiserings

ruis in het signaal ontstaan. Wanneer een continu signaal toe

gevoerd wordt, waarvan de frequentie ongelijk is aan de re

ciproke van de vertragingstijd van het geheugen (20msec.),

zullen telkens verschillende stukken signaal bij elkaar op

geteld worden. Het uitgangssignaal van het geheugen wordt

dan gekenmerkt door een zeer sterk wisselende signaal-ruis

verhouding, want de amplitude van het signaal verandert steeds.

Wanneer stukken signaal elkaar compenseren kan de signaal-ruis

verhouding sterk afnemen. Uit de praktijk blijkt dat de ge

middelde signaal-ruis verhouding in de loop van de tijd ver

slechtert. Ondanks het feit dat het ingangssignaal "ruis-vrij"

is. Wanneer het ingangssignaal dezelfde frequentie heeft als

die waarmee het geheugen volgeschreven wordt, treedt dit ver

schijnsel niet Ope Het ingangssignaal is stationair; de sig

naal-ruis verhouding verandert dan niet. Het signaal uit de

F/V-converter is echter niet helemaal stationair.

Wanneer een ingangssignaal aangeboden wordt dat wel ruis be

vat, dan kan dat leiden tot oversturing van de regelaar.

Stel dat het ingangssignaal witte ruis is. Hoewel de gemiddelde
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waarde van de ruis 0 is en de autocorrelatiefunktie een

6-funktie is, kan t.g.v. het niet reageren van de systeem

terugkoppeling een fout in de regelaar optreden, die in de

tijd toeneemt en leidt tot overs turing (wanneer de systeem

terugkoppeling niet reageert zal de regelaar t.g.v. de cumule

rende eigenschap overstuurd worden). Zowel t.a.v. de kwanti

seringsruis als de ruis op het ingangssignaal kan opgemerkt

worden dat het totale regelsysteem niet in staat is de be

schreven effekten die optreden in de regelaar effektief

te compenseren. Het regelsysteem is slechts gebouwd voor het

wegregelen van de laag-frequente variaties. Het feit dat het

gefilterde signaal uit de F/V-converter ook ruis en jitter

bevat, maakt de regelaar ongeschikt voor toepassing in het

regelsysteem.

Dit probleem is fundamenteel, d.w.z. het is niet op te lossen

zonder de regelaar ingrijpend te wijzigen. Vandaar dat ge

kozen is voor een gemodificeerde oplossing die in 3.9. be

schreven zal worden.

3.9. Gemodificeerde oplossing.-----------------------------
Uit het voorafgaande bleek dat de regelaar van 3.7.3. niet

aan de verwachtingen voldeed. Daarom is naar een gemodifi

ceerde oplossing gezocht.

De volgende feiten kunnen hierbij in herinnering geroepen

worden:

Met behulp van de schakeling van 3.7.2. (digitaal geheugen

zonder inwendige terugkoppeling) was het mogelijk om de

afwijking van de frequentie voor een zeer groot deel te

kompenseren , maar hier was van een echte regeling geen

sprake.

Met behulp van het emmertjes geheugen was het mogelijk

een redelijk goede regeling te bouwen die echter als na

deel had dat de kringversterking tamelijk klein was. (en

de fout niet genoeg weggeregeld werd).

Een compromis oplossing is een combinatie van deze oplos

singen te nemen. In eerste instantie wordt een groot deel
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van de afwijking in frequentie gekompenseerd door een 66nma

lige inleesaktie in het digitale geheugen dat daarna steeds

uitgelezen wordt en waarvan het signaal steeds aan de zaag

tand-opwekschakeling toegevoerd wordt. Daarna wordt een

schakelaar omgezet en wordt het emmertjes-geheugen bijge

schakeld om ervoor te zorgen, dat de nog resterende fout

zo goed mogelijk weggeregeld wordt. Het principe schema van

deze schakeling is gegeven in fig. 3.9.1. en wordt verder be

sproken in 4.8.

J~iea" l

se.heu,geh

e",~rfj~
I..-_-~ l--~

~efteL(~e.t\

FIv .c.O"VI------4IQ

Fig. 3.9.1. Vereenvoudigd blokschema van de regelaar

De regelaktie van het emmertjesgeheugen is relatief klein

t.o.v. de correctie die gegeven wordt door het digitale ge

heugen. De bijdrage van de regeling met het emmertjes-ge

heugen kan ingesteld worden. De instelling kan beoordeeld

worden aan de hand van het signaal dat uit de F/V-converter

komt (dit moet zo konstant mogelijk zijn).

De resultaten van metingen die gedaan zijn met dit systeem

worden besproken en toegelicht in hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 4. Beschrijving van de elektronische schakelingen.

De in het voorafgaande beschreven schakelingen zullen nu

nader toegelicht worden. Achtereenvolgens zullen beschreven

worden:

de F/V-converter.

de zaagtand-opwekking.

de demodulatie-schakeling.

de geheugenschakelingen.

de transducer.

~~~~_~!_!LY=~2~!!!!!!·

De F/V-converter dient om van een bepaald signaal de momen

tane frequentie te bepalen. De uitgangsspanning is dan een

direkte maat voor de momentane frequentie van het ingangs

signaal. Het principe is al enigszins toegelicht in 3.4.

D.m.v. het bepalen van de afstand tussen 2 nulpunten kan de

momentane frequentie van een signaal bepaald worden. Inver

teren van de tijd tussen 2 nulpunten levert de momentane

frequentie. Om dit inverteren te vermijden is gebruik ge

maakt van het principe uit fig. 4.2~1. dat in 3.4. al be

schreven is. De conaensate,.. wordt op een nuldoorgang tot een

vaste waarde opgeladen en dan ontladen

via een stroombron. De spanning neemt

dan lineair in tijd af tot het moment

dat er weer een nuldoorgang optreedt.

De condensator spanning is vlak voor

dat moment een maat voor de tijd tussen

de 2 nuldoorgangen. Deze spannings

waarde wordt dan in een Sample-Hold

versterker ingelezen en vastgehouden

tot weer opnieuw een nuldoorgang optreedt. Bij deze methode

wordt een fout gemaakt, omdat niet exact de inverse van de

tijd tussen 2 nulpunten bepaald wordt, maar een benadering
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daarvan. Voor deze benadering kan een fouten analyse ge

maakt worden. We gaan hierbij van de veronderstelling uit

dat de F/V-converter gebruikt wordt om een frequentie

afwijking te meten die klein t.o.v. de centrale frequentie

die hier gedefini~erd is als de tijd-gemiddelde frequentie.
1 2

We gaan uit van ---1 = l-x+x - ••••••• als Ixl<l+x

of -11 = 1_~x+.dX2_.... (4.1.)
+4X

Stel de centrale frequentie is f met halve periode-tijd T •
n n

Gemeten wordt T*' met A i-ll = T·-T waarbij d T* de tijdaf-
n

wijking van de halve periode-tijd van de centrale frequen
-It ,.tie is. De bijbehorende momentane frequentie is f = 2 T •

Voor de frequentie geldt:

Af=f-fn = 1 1-2T
n

1=
2Tn (l+Ai

il

)

n

1
2T

n
=

1 AT· AT" 2
= zr-{ l~ + (7) + •••••• J -

n n n

=
,6T·

+ (dT·)2. .....L ••••• =
2T 2 T 2Tn nn

-AT"f
(Ai*' )2. f

n
n

= T + -......
n n

1---2Tn

en g
f

n
(4.3.)

-~

(4.4.)
-f

n *'Aft =-r 41T
n

...../
~".de ..'irj Fig. 4.2.2.
_ gemaakte benadering
~_~ _.b.v. schakelinc

L----.l.:--~~--.;..;:..:a._

Voor het verband tussen periodetijd en frequentie geldt een

hyperbolische relatie immers f = liT.

M.b.v. het principe dat toegepast is in de schakeling maken

we een lineaire benadering. Dit is ge~llustreerd in fig. 4.2.2.

~ Voor de benadering geldt dan:
•
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(4.5.)

Indien aangenomen wordt dat: AT" 2
(~) groter is dan de som

n

van alle verwaarloosde termen (alternerende reeks) dan geldt:

A1:f-A:f 1 "'Z(Ai-)2:f
n

o:f ~:f;~:f' ~2(~ifl')2 (4.6.)
n n n

~:f-A1:f'
Dan: :f =

n

Voor een maximale :frequentie a:fwijking van ca. 200Hz. op

3200Hz. gee:ft dit A1:f;A:f
1

:::.0,35%.
n

Dit is een relatie:f kleine :fout, gezien de eenvoud van de

methode.

toegevoerd, waardoor de

spanning Vc gelijk wordt

aan VS • Echter kort tevoren

wordt de spanning Vc in de

Sample en Hold versterker

opgeslagen. De besturing

is daarop aangepast.

In het schema wordt de sch~eling van hierboven gerealiseerd

rond IC-6, TS-l en CS-l (:fig. 4.2.3.) M.b.v. TS-l wordt de

condensator C telkens opgeladen tot een spanning die instel

baar is m.b.v. Ic-6. De spanning die uit deze "regulator"

komt kan zo ingesteld worden dat de uitgangsspanning een

vaste waarde hee:ft (b.v. 0 V.) als de ingangs:frequentie

gelijk is aan de centrale :frequentie. De stroombron CS-l

ontlaadt de condensator tussen de nuldoorgangen zodanig,

dat de spanning Vc over de condensator lineair a:fneemt.

(zie l.'.Lg. 4.2.4.). De basis van TS-l krijgt tijdens elke

nUldoorgang een korte pulsr-L:\ /\
~ ~~-t

I I 1 ;

E~-~~
. I I I

I I Eerst echter zal het ingang~-

II II II _" _'~ gedeel~e van de schakeling

U U U_r ~ beschreven worden.

Fig. 4.2.4. Divera. apanningavormen
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negatieve flank wordt een Mono

stabie1e Mu1tivibrator (MMV)

getriggerd die elk een uit

gangspu1s geven van 5~sec.

(fig.4.2.5.c en d). Deze pu1

sen worden m.b.v. een NAND

poort (4011) gesommeerd en o.a.

toegevoegd aan een tweede MMV

(IC-Jb). Tijdens e1ke pu1s

neemt de sample-hold versterker

(IC-7) een sample van de span

ning Vc op de condensator C.

( Om de spanning niet te be

inv10eden is een buffer (IC-5)

opgenomen). Wanneer de sample

genomen is mag de condensator

pas weer opge1aden worden tot

de waarde VS • Van de·pu1sreeks

in fig. 4.2.5.e wordt een pu1s

reeks afge1eid m.b.v. een MMV

(IC-3b) die iets in tijd ver

schoven is (fig.4.2.5.f) Tijdens

deze pu1sen wordt TS-1 in ge1ei-

IS"

Het inkomende signaa1 dat klein van amplitude is (ca.200mV)

wordt door IC-1 versterkt (lOx). Om de "offset" van de ver

sterker niet mee te versterken is de ingang ontkoppe1d.

Het D.C. niveau kan ingeste1d worden met behu1p van potme

ter Pl. Met P1 kan dus de tota1e "offset" aan de ingang

weggerege1d worden. Om geen hinder te ondervinden van de

storende effekten van de digita1e schake1ingen is de ver

sterking frequentie-afhanke1ijk gemaakt en is aan de uitgang

een 2 e orde filter gep1aatst. Tevens zijn extra voorzorgen

genomen voor de ontkoppe1ing van de voeding. Het signaa1

wordt na het filter toegevoegd aan een comparator die een

b1okvormig signaa1 als uitgangsspanning geeft (fig. 4.2.5.b).

Zowe1 op de positieve a1s de
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 t:

I is gekozen voor een eerste

orde-laagdoorlaat-filter dat

tevens ondergebracht is in de

schakeling rond IC-9. Dit fii~

ter wordt gebruikt om ruis en

jitter uit te middelen. De

afsnijfrequentie bedraagt on

geveer 500Hz. Met de beschreven

schakeling kan~de frequentie

bepaald worden. Er kunnen ech

ter nog moeilijkheden optreden

bij de terugslag van de zaag

tand, omdat dan gedurende korte

tijd de frequentie even zeer

sterk toeneemt. Om dit te ver-

mijden wordt tijdens de terugslag schakelaar 51 geopend en

52 gesloten. Gedurende deze tijd wordt dan even een spanning

naar de uitgangsversterker IC-9 gestuurd, die ingesteld kan

worden met P3 (fig. 4.2.3.). De instelling moet zo zijn dat

een goede benadering van volgende sample-waarden verkregen

wordt (zie 3.8.). Voor het opwekken van het schakelsignaal

is een schakeling opgenomen, die bestaat uit een M.M.V.(IC-4b).

Bij iedere terugslag geeft de M.M.V. een puls af die 52 doet

sluiten en 51 doet openen. De funktie van 53 zal nog nader

aan de orde komen. Omdat de 50Hz.-puls een amplitude van

5V. heeft, dient een versterker opgenomen te worden (T5-2)

om de puls aan te passen aan het ingangsniveau v.d. M.M.V.

ding gebracht en de condensator opgeladen tot een spanning

V5 • In fig. 4.2.6.b. is de spanning over de condensator ge

tekend en in 4.2.6.c. de spanning uit de 5.H.-versterker.

De spanning wordt dan door

de schakeling rond IC-9 ver

sterkt. Als middelend filter

Fie. 4.2.6.
DiTerae apannince. Tan de
F/V-coDTerter .

11 I
-l~~ -----

Tot slot kunnen nog enkele opmerkingen gemaakt worden. Het

verdient te voorkeur om de voedingen voor digitale- en ana

loge elektronica te scheiden, omdat de digitale elektronica
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de analoge nadelig kan beinvloeden.

Om de symmetrie tussen de tijden van positieve- en negatieve

perioden zo goed mogelijk te maken is potmeter PI aangebracht.

Deze symmetrie kan afhankelijk zijn van de amplitude aan de

ingang. Voor niet al te hoge nauwkeurigheden kan deze pot

meter weggelaten worden.

~~g~~~gg~=e~e~~~g~·

Frequentie-bereik: l200Hz.-SOOOHz •
.1U /Gevoeligheid bij : 3200Hz. Af = -2,lSmV Hz.

Absolute nauwkeurigheid bij 3200Hz.: beter dan 20Hz.

4.3. De opwekking van de-~agtand.---------------------------------
Bij de opwekking van de zaagtand maken we gebruik van het

principe dat een konstante stroom, toegevoerd aan een conden

sator de spanning over de condensator lineair doet toenemen.

Het principe is ge!llustreerd in fig. 4.3.1. Een regelbare

spanning U. wordt omgezet in een stroom I volgens I =U .• k
1 1

met k = konstant. Door de konstante stroom neemt de spanning

over C lineair toe. Na een bepaalde tijd wordt C ontladen

doordat T even gaat geleiden. In fig. 4.3.2. is het schemas
gegeven-van de toegepaste scha

keling. De schakeling van de span

nings-stroom omzetter is opgebouwd

rond IC-2. ~oor de uitgangsstroom I

geldt: I = io rnA (4.7.)

Om een goede werking van de scha

keling te waarborgen dienen de

weerstanden van 10kJ2. weinig van

elkaar te verschillen. Daarom

zijn deze weerstanden geselekteerd en is het onderling ver

schil in weerstandswaarde kleiner dan 0,1%. Indien ~~n van

de weerstanden 0,1% a£Wijkt van de anderen kan berekend wor

den dat indien: R =weerstandswaarde van 3 weerstanden.

R·= weerstandswaarde van 1 weerstand.
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er voor de inwendige weerstand van de stroombron geldt:

Indien R = 10knen

R.
~nw = R" (R" -R) =

R
g.(~)
R R
R·-R
----R = 0,1% dan geldt: R.

~nw

(4.8.)

= 10MJl..

Deze waarde is ruimschoots voldoende om een zo lineair toe

nemende spanning over de condensator te verkrijgen dat geen

last wordt verkregen van de verschijnselen beschreven in 3.3.

50"

~20p

.J'UUl.r
@ ~DI1~

Fig. 4.3.2.
Zaagtandopwekschakeling

Aangenomen is dat de uitgangsimpedantie van de spannings

bron V. verwaarloosbaar is. De uitgangsimpedantie van de
:Ln

LM 310 (IC-l) bedraagt ca. 0,75~hetgeen te verwaarlozen

is t.o.v. 10kfi. IC-l is tevens geschakeld als sommator. Bij



de konstante spanning, die instelbaar is met Pl worden nog

andere signalen opgeteld n.l. de regelsignalen, die de af

wijkingen in het gedemoduleerde signaal moeten bijregelen.

M.b.v. P2 en P
3

zijn de kringversterkings-faktoren van de

regelsystemen instelbaar; m.b.v. P1 kan de helling van de

zaagtand ingesteld worden. De spanning over de condensator

wordt periodiek op ° gezet m.b.v. de schakeling rond TS-l.

Van een 50Hz. bloksignaal wordt op iedere positieve flank

een korte puls afgeleid. M.b.v. deze puls wordt de transis

tor in geleiding gebracht en de condensator ontladen. Om de

condensatorspanning niet te be~nvloeden wordt een buffer

versterker aangebracht alvorens het zaagtandsignaal op de

ingang van de V.C.O. aangesloten wordt.

I~g~~~gg~=E~E~~~g~:

Helling van de zaagtand regelbaar van ° - 42 vis

(0 - 0,84 V in 20 msec.).

4.4. De demodulatie schakeling.------------------------------

Fig. 4.4.1.
Oemodulatie-schake1ing
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In fig. 4.4.1. is de demodu1atie-schake1ing gegeven. In

het voorafgaande (3.2.) is reeds beschreven hoe de "de1ay

line" afges10ten dient te worden (m.b.v. spoe1en en weer

standen) om een zo breedbandig moge1ijke overdracht te krij

gen. De spoe1en L1 en L
2

dienen zo afgerege1d te worden dat

de bandbreedte maximaa1 is. De afrege1ing is echter niet

erg kritisch.

Om de uitgang van de "delay-line" met 390J2af te sluiten

is de ene ingang en uitgang van de mixer resp. met 330~·)

en 390Aafges1oten.

Het schema van de mixer is gegeven in fig. 4.4.2. De mixer

~~ ~ is een z.g. "double balanced"
If 3.4
Ground 2.S.67 mixer. De 4 diodes zijn z.g.

"hot-carrier" diodes en zijn

gese1ekteerd. De trafo's hebben

een toro~dvormige kern en zijn

trifi1air gewikke1d. De demping

van de mixer bedraagt 6 tot 8dB.

Het schema 1ijkt op dat van een

ringmodu1ator; echter er dient
fig. 4.4.2. double ba1.mix. opgemerkt te worden dat in onze

toepassing de diodes niet a1s schake1aars fungerenJ Er wordt

hier gebruik gemaakt van de niet 1ineaire karakteristiek van

de dioden. Voor een diode ge1dt:

( qV /kT ) 2I = I O e d -1 = a O + a 1Vd + a 2Vd +•••••

T.g.v. de kwadratische termen komt het produkt V. 1. V. 2
1n 1n

voor in het uitgangssignaa1 van de mixer (zie bijv. lit. 7).
Door dit produkt ontstaan in de uitgang zowe1 de som- a1s

de verschi1frequentie. Om de somfrequentie weg te fi1teren

is een 2e orde filter gebruikt. (afsnijfrequentie ca.160kHz.)

De speciale konstruktie van de mixer zorgt ervoor dat vee1

ongewenste harmonischen onderdrukt worden, zodat ze niet

in het uitgangssignaa1 zijn terug te vinden.

jOpm. De inwendige weerstand van de generator is 50A; totaa1

dus met 38~ afges1oten.
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In fig. 4.5.1. is de regelaar gegeven zoals die rond het

emmertjesgeheugen (SAD512) gebouwd was.

Opgemerkt dient te worden dat de integrator hier nog voor

de regelaar geschakeld is en dat de zaagtandopwekking nog

op de oude Manier geschiedde (m.b.v. stroombron CR 033)

Het signaal, a£komstig van de F/V-converter wordt eerst

getntegreerd. De condensator die deel uit maakt van de in

tegrator-schakeling wordt om de 20msec. ontladen. Dit ge

beurt om een eventueel wegdriften van de uitgangsspanning

van de integrator te voorkomen. Het ontladen gebeurt m.b.v.

een MOS-schakelaar (4016) die om de 20msec. korte tijd ge

sloten is. Het ingangssignaal V. van het emmertjesgeheugen
1

bestaat uit een wisselspannings- en gelijkspanningscompo-

nent. De ingang wordt eerst ontkoppeld met een condensator

waarna er een konstante bias-spanning bij opgeteld wordt.

Bij de ingestelde waarde van de bias-spanning (4.2 V) is de

overdracht van het emmertjesgeheugen het meest lineair

(lit. 8). Hierbij dient voor een kleine vervorming «0,1%)

de ingangsspanning kleiner dan 0,5 V ~t. te zijn. Op de klok

pulsiJang staat een niet symmetrische blokspanning van

25kHz., die het tempo aangeeft waarin de lading van de con

densatoren verplaatst wordt. (elke ~O~sec. 66n plaats verder)

Het emmertjesgeheugen heeft 2 uitgangen: een even- en een

oneven uitgang. Sommatie van de twee uitgangssignalen le

vert weer het totale ingangssignaal (zie fig. 4.5.2.).

Het uitgangssignaal is diskreet van karakter en dient dus

voor verdere bewerking nog gefilterd te worden.Het uitgangs

signaal wordt daartoe met een 2e orde laagdoorlaatfilter,

waarvan de afsnijfrequentie 1500Hz. bedraagt, gefilterd.

Het uitgangssignaal wordt ook teruggekoppeld naar de in

gang van het emmertjesgeheugen en bij het ingangssignaal

gesommeerd. Het diskrete karakter van het teruggekoppelde

signaal heeft hierbij geen invloed. D.m.v. p~meter P2

(fig. 4.5.1.) is het mogelijk de kringversterking in te

stellen en wel zodanig dat de schakeling stabiel is voor
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a11e ingangssigna1en (zie

ook J.7.1.). Het uitgangs

signaa1 wordt na fi1te

ring toegevoegd aan een

sommator die hat opte1t

bij het zaagtandsignaa1.

De amp1itude van de zaag

tand kan ingeste1d wor-

, SAD-612D Clock W8WformL

000
OUTPUT

EVEN
OUTPUT

SYNC

ClOCK
INPUT

den m.b.v. P
J

• De tota1~

kringversterking van de

rege1ing is rege1baar

met P4 • P4 dient zo ingeste1d te worden dat de rege1ing juist

niet gaat osci11eren. In J.7.1. is a1 verme1dt wat de nade1en

zijn van het emmertjesgehepgen. T.g.v. de geringe kringver

sterking b1ijft er een ingangssignaa1 V. aanwezig en dus ook
1

een fout in de frequentie van het gedemodu1eerde signaa1.

Fig. 4.5.2.

Opm. De voorafgaande gegevens zijn samengevat uit de app1i

cation note van het emmertjesgeheugen.

~~~~_2!~!~«!~=~~~~!!!~2_!~2~_~!4!~~E!~2_!~_~~~~~_!~

~!~-~!~!~§.

De schake1ing is in principe a1 beschreven in J.7.2. Er wordt

hier geen echte rege1ing gebruikt, maar een systeem dat de

afwijking aan de hand van 66n enke1e meting bijstuurt. Deze

meting wordt dan periodiek (e1ke 10 sekonde) herhaa~d. De na

de1en van zo'n systeem zijn ook a1 in J.7.2. beschreven. In

fig. 4.6.1. is het b10kschema gegeven. Het ana~oge ingangs

signaa~ wordt na digita1e omzetting inge1ezen in het geheu

gen. De ana1oog-digitaa1omzetter (A.D.C.) zet het ana10ge

signaa1 om in een 8 bits woord. Hiermee wordt een vo1doend

hoge nauwkeurigheid bereikt (ca. 0,4~).

Voor de ops1ag van het A.D.C.-signaa1 van 8 bits zijn 2

4 bits brede geheu gens nodig. Na in1ezing wordt het geheu

gen een aanta1 ma1en uitge1ezen. De mu1tip1exers verbinden
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bij het in1ezen de uitgang van de A.D.C. door met de ge

heugens. Bij uit1ezen wordt de verbinding verbroken en

wordt de verbinding geheugens naar ingang van de D.A.C.

gemaakt.door de demultiplexers. Gedurende het in1ezen dient

geen correctiesignaa1 toegevoegd te worden.aan het zaag~

tandsignaal. De demultiplexers geven dan het woord 10000000

door aan de D.A.C. Dit woord representeert de analoge "0" in

de binary o~~set code, die toegepast wordt in de A.D. en D.A.

conversie. Het in1ezen ~n 512 geheugenp1aatsen gebeurd in

20msec. Daarna wordt gedurende ongeveer 10 secondenhet sig

naal uit het geheugen toegevoegd aan het zaagtandsignaal.

O~ inge~en o~ uitge1ezen moet worden, wordt aangegeven door

het signaa1 S (~ig. 4.6.1.). Indien S = "1" wordt er inge

1ezen, a1s S = "9" wordt.u~tge1ezen.

c
--~f:iZ..----i________n'-- rL-

Ur'u4bt. ,----------
I9/J,fE5S --

__________......J

~
--SI~ .__..;n IL-
~ :zs",tl~ + ""---------

___Ic.OIIyer3k.tjd 1.... 1~YlV'.s/et'jdil-------

r.
I~~ .J

DIJ.TA- _--£.==-- I
L!JIIEN.~ 1II'JJIl'rTTITT.mT7l'77771777m .-----""'\ m'I'n77IJ"",,,,'"'

O"/e.l.f:III) 'lUIIIUiLIIULUI DArA ~ DATA ~

I
S"~I:--·-----.....J

w

WE

_____....;1

r
(:--------
'-1- - -- - -- - --J,--_

Fig. 4.6.2. timing-diagram
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In fig. 4.6.2. is het timing diagram gegeven. Uit de klok

puls ~ wordt m.b.v. een programeerbare deler een pulssig

naal C opgewekt met een herhalingstijd van ca. 40,2~sec.

Bij iedere negatieve flank hiervan wordt het adres in het

geheugen ~~n plaats opgehoogd. Op de positieve flank wordt

een monostabiele-multivibrator(M.M.V.) gestart, die een puls

afgeeft van 2J'sec.aan de "B & e" ingang van de A.D.C.,

waardoor de conversie begint. Indien de conversie be3indigd

is wordt het uitgangssignaal fiR van de A.D.C. laag. De con

versietijd bedraagt "typical" 25~sec. De negatieve flank van

het signaal fiR start een M.M.V. die een puls W afgeeft van

5)sec. Deze puls zorgt ervoor dat het signaal WE gedurende

deze tijd "0" wordt, mits het signaal S "1" is. Indien WE
"0" wordt, wordt inge~en ~n het geheugen. Het i~ezen mag

niet gebeuren tijdens het ophogen van het adres, omdat dan

op niet gedefinieerde plaatsen in het geheugen ook "data"

kan worden weggeschreven.

Bij het uitlezen blijft het signaal WE permanent "1", omdat

S = "0", m.a.w. er kan alan maar uit het geheugen uitgele

zen worden.

Een paar zaken uit deze schakeling (zoals D.A.-conversie)

komen ook in de volgende schakeling (van 4.7.) voor en zul

len daar nader beschreven worden.

Deze schakeling die in 3.7.3. al globaal beschreven is zal

nu nader bekeken worden. Het blokschema is gegeven in fig.

4.7.1. In deze opzet is een digitale terugkoppeling aan

gebracht (wat duidelijk uit de figuur valt op te maken).

Een ander verschilpunt met de voorafgaande schakeling is

dat binnen de tijd dat een adres in het geheugen aange

wezen is door de adresteller, zowel een lees- als schrijf

instruktie uitgevoerd kunnen worden. Een beschrijving wordt
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in het onderstaande gegeven.

Na deling van clock p ontstaat een clocksignaal S met een

herhalingstijd van 40;ksec. Gedurende deze tijdblijft het

adres ongewijzigd. (zie timingsdiagram fig. 4.7.2.) Binnen

deze tijd wordt een lees- en schrijfcyclus afgewerkt. I.v.m.

timing-problemen dient het signaal WE minder vertraagd te

zijn t.o.v. de clock S dan t.o.v. het signaal "Update

Adress". Indien een "write-cyclus" uitgevoerd wordt tijdens

het veranderen van het adress dan kan op bepaalde plaatsen

in het geheugen de informatie overschreven worden, omdat niet

alle bits van het adress-woord gelijktijdig veranderen.

Op de positieve flank van clock S wordt de A.D.C. gestart

d.m.v. een puls van 5~sec., die afgegeven wordt door een

M.M.V. die op zijn beurt _w~er getriggerd is door signaal S.

Wanneer het adres opgehoogd is begint de uitleescyclus.

Data wordt dan uit het geheugen uitgelezen en op de datalijn

gezet. LatchQY (74LS 373) laat de data door tot vlak voor

het moment dat met inlezen begonnen wordt en houdt daarna

de data in zijn F.F.'s vast, totdat naar een nieuw adres

gesprongen wordt. De data aan de ingang van de D.A.C. ver

andert dus niet binnen een clock-periode (zie 4.7~.). De

uitleescyclus wordt gevolgd door een inleescyclus. Echter

wanneer deze begint is de A.D.C. nog niet klaar met conver

teren. Voor deze zover is komt op de datalijnen allerlei

irrelevante informatie te staan. Voor het inlezen van de

RAM's geldt echter dat alleen de informatie die het laatst

ingelezen is vast wordt gehouden.

Tijdens de inleescyclus gaat tri-state latch @ over van

toestand "Z" naar "geleiden" en komt informatie door vanuit

de ADDER. De eerste informatie is zoals gesteld irrele

vant, maar wanneer de A.D.C. klaar is met converteren komt

uit de ADDER een signaal dat bestaat uit de som van het sig

naal dat al op de betreffende geheugenplaats stond (en ook

aan de ingang van de D.A.C.) en het signaal uit deA.D.C.

Dit som-signaal wordt nu in het geheugen ingelezen. Het

zal dUidelijk zijn dat de latches @ en QY a.h.w. complemen-



76

tair gebruikt worden. Er wordt data op de datalijnen gezet

vanuit de ADDER of er wordt data uit het geheugen naar de

D.A.C. geleid. In de terugkoppellus zit een multiplexer

waardoor de terugkoppellus a.h.w. onderbroken kan worden.

I.p.v. het signaal dat naar de D.A.C. gaat wordt dan het

woord 10000000 (analoog 0) opgeteld bij het signaal dat uit

de D.A.C. komt. Wanneer het ingangssignaal V. = 0 moet de1n
inhoud van het gehele geheugen "0" gemaakt worden. Dit

"resetten" moet o.a. bij inschakelen, omdat dan de inhoud

van de geheugenplaatsen niet gedefini~erd is.

Om een beter inzicht te krijgen in het effekt van het bij

regelen is de schakeling zodanig aangepast dat de veran

deringen met het oog te volgen zijn. Gedurende 20msec. wordt

ee~ meting gedaan en worde~ de resultaten in het geheugen

gelezen. Daarna wordt gedurende ca. 10 seconde uitgelezen

en wordt het uitgangssignaal toegevoegd aan het zaagtand

signaal dat de V.C.O. stuurt. Na deze tijd wordt opnieuw

een meting gedaan. De nieuwe meetresultaten worden opgeteld

bij de oude om zo het nieuwe regelsignaal te vormen. De

optelling gebeurt dus slechts om de 10 seconden.Dit is ge

realiseerd door van.het 50Hz. signaal een puls af te leiden

met een pulsduur van 20msec. en een herhalingstijd van 10,24 s~c.

Dit signaal C geeft aan of gescbreven moet worden in het ge

heugen zoals in bovenstaande is beschreven of dat alleen

gelezen mag worden (C=O). Indien C=O dan WE = 1.

Er kunnen nog enkele opmerkingen gemaakt worden t.a.v. de

schakeling. De A.D.C. en D.A.C. werken in de z.g. "Binary

Offset Mode", d.w.z. dat een getal representatie aangehouden

wordt volgens tabel 4.1. Daartoe dient de D.A.C. uitgebreid

te worden met de analoge schakeling die in fig. 4.7.1. is

getekend. Deze schakeling is terug te vinden in de "Applica

tion Note" van de betreffende D.A.C. (lit. 9).
Om een optelling te kunnen verrichten in de "Binary Offset

code" kan een "rttll-adder" gebruikt.worden waarbij dan het

meest significante bit (M.S.B.) n.l. het tekenbit ge~nver-
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teerd moet worden. om de offset van de schakeling te corri-

DIGITAL INPUT ANALOG OUTPUT geren en om te zorgen dat het

MSB LSB ui tgangssignaal niet getnverteerd

is t.o.v. het ingangssignaal

is een analoge schakel~ v66r

de A.D.C. opgenomen. Het ingangs

signaal wordt dus getnverteerd.

In de D.A.-conversie treedt.

immers nogmaals inversie op,

(
127 )

-VREF 12S

-VREF (lis)
o

+VREF (lis)
(

127)
+VREF 12S

( 128)
+VREF 128

10000001

11111111

00000001

00000000

10000000

01111111

zodat het teken van in- en uit

Tabel 4.1. (Off.tBimtrY) Code TabM gangssignaal gelijk is. M.b.v.

potmeter Pl kan de offset van de schakeling weggeregeld

worden, m.a.w. indien V. =0 geeft de uitgang van de A.D.C.
1n

het digitale woord 1000000P. Is dit niet het geval als

V. =0 dan zouden telkens twee van nul verschillende getallen
1n

in de ADDER bij elkaar opgeteld worden en zou het uitgangs-

signaal niet konstant blijven, maar zaagtandvormig gaan ver

lopen.

V£b.stel dat als V. =0 de A.D.C. de binaire waarde 10000001
=-= 1n
geeft dan zal elke "write cyclus" deze waarde opgeteld wor-

den bij de inhoud van het geheugen totdat een "overflow"

optreedt (d.w.z. soms wordt groter dan 11111111). Bij het

optreden van "overflow" gaat de teller verder naar de stand

00000000. Zodoende ontstaat een zaagtandvormig verloop van

de uitgangsspanning.

Om een ongestoorde werking te kunnen waarborgen dienen de

voedingen van analoge-en digitale elektronika gescheiden

te zijn. Ook moeten de voedingslijnen op diverse plaatsen

ontkoppeld worden.

De gemodificeerde schakeling die beschreven was in 3.9.
zal nu nader toegelicht worden aan de hand van het blok

schema van fig. 4.8.1.
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In deze a1ternatieve schake1ing wordt zowe1 gebruik gemaakt

van het digita1e geheugen a1s van het emmertjesgeheugen. In

eerste instantie wordt het digita1e geheugen gebruikt om

een groot dee1 van de a£wijking van de £requentie te corri

geren. Daarna wordt het emmertjesgeheugen ook in de rege1ing

opgenomen om de nog overgeb1even £out weg te rege1en•. Een.

en ander za1 toege1icht worden aan de hand van £ig. 4.8.1.,

dat een dee1 van het b10kschema van de rege1ing gee£t.

.
~---

'i!~~tr~1It:(

°PAJekk/;'"

nt:?4r
Y-C.t7.

Fia. 4.8.1. B1okach... re.e1aar

De werkwijze is a1s voIgt:

a) Eerst dient het digita1e geheugen gereset te worden.

5chake1aar 51 moet in stand I staan. Het resetten gebeurt

door de resetknop in te drukken en te wachten tot een in1ees

cyc1us a£ge1open is (max. na 10 seconde). Wanneer de resetknop

ingedrukt b1ij£t bedraagt het toegevoerde korrektie-signaa1

konstant 0 V. (dus geen korrektie) en gee£t de F/V-conver-

ter de £requentie-a£wijking van het gedemodu1eerde signaa1

a1s uitgangsspanning.

b) Wordt de resetknop losge1aten en b1ij£t 51 in stand I dan

wordt een korrektie uitgevoerd na de Ie in1eescyclus na het

loslaten van de resetknop. Een groot dee1 van de £out wordt

dan gecorrigeerd. Bij de terugs1ag van de zaagtandspanning

wordt de met PI ingeste1de spanning (£ig. 4.8.1.) toegevoerd

aan de zaagtand-opwekschake1ing (zie 3.8.). Wanneer 51 in deze

stand zou b1ijven staan dan werkt het geheugen.met de digita

Ie terugkoppe1ing zoa1s beschreven is in 3.7.3.
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c) Na ~~n korrektie wordt schakelaar Sl in stand II gezet.

De korrektie uit het digitale geheugen wordt dan konstant

toegevoerd aan de zaagtand-schakeling. Nu is ook het emmer

tjesgeheugen in het circuit opgenomen, zodat de ~out die nog

resteert zo goed mogelijk weggeregeld wordt door het emmer

tjesgeheugen. Tijdens de terugslag van de zaagtand bedraagt

de waarde van de toegevoerde spanning 0 V. Dit is in deze

situatie een betere benadering dan de met Pl ingestelde

waarde van de spanning•.

De schema's van de schakelingen in het blokschema van ~ig.

4.8.1. zijn alle reeds aan de orde gekomen. Alleen de scha

keling van het emmertjesgeheugen is een beetje gemodi~i

ceerd en zal toegelicht worden aan de hand van ~ig. 4.8.2.

>--+-----0 VIt,~

@

'tkf

®,., n n n -- SV1--..,....--0 ~ u u u ,-_ .,

ZSIeNi..

Ik.

Fie. 4.8.2.
~.rtJ.a••h·UC·D
a chakalinc

Op.AMP. IC-J sommeert de even- en oneven uitgangssignalen

van het emmertjesgeheugen en versterkt deze zodat V 't on
- U1

geveer gelijk is aan V.• Omdat de klokpuls die nodig is
1n

voor het emmertjesgeheugen T.T.L. niveau hee~t, dient deze

versterkt te worden en dat gebeurt met de pulsversterker

TS1 • De kringversterking van de schakeling kan ingesteld

worden m.b.v. Pl. Het gedeelte van VUit' dat teruggevoerd

wordt naar de ingang, kan met P1 groter o~ kleiner gemaakt
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worden. M.b.v. P2 kan de bias-spanning aan de ingang van het

emmertjesgeheugen ingesteld worden. In dit geval dient deze

4.2 v. te bedragen (lit. 8).
M.b.v. P3 kan het gelijkspanningsniveau van Vuit ingesteld

worden. Deze schakeling is echter niet zo essenti3el, en kan

eventueel weggelaten worden. P4 dient tenslotte om de symme

trie tussen even- en oneven uitgangssignalen van het

emmertjesgeheugen in te stellen. Bij een goede instelling

van P4 zijn de respectievelijke bijdragen even groot. De

meetresultaten die met deze schakeling behaald zijn, zijn

in het vorige reeds aan de orde gekomen.

~g~.De a£regeling van alle potmeters zal nog aan de orde

komen in hoo£dstuk 7.

De opzet van het totale systeem zal in het kort uiteengezet

worden. Dit totale systeem is reeds getekend in £ig. 3.6.3.
Het enige wat nog aan het regelsysteem toegevoegd dient te

worden is:

1. een zend- en ontvangsttransducer (zie 4.10).
2. een mixer

3. een H.F.-versterker voor versterking van het signaal

dat ontvangen wordt door de ontvangsttransducer, indien

het signaal ·niet sterk genoeg is.

Het vereenvoudigde blokschema is gegeven in £ig. 4.9.1.

V...i:/;.
1---.

v.c.O

Fig. 4.9.1.
V.r••DToudigd blokach.ma van h.t total. ayat•••
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Op het signaal V "t kan dan spektrale analyse toegepast
UJ..

worden. Over de resultaten van de metingen, die met dit

systeem verkregen zijn wordt een toelichting gegeven in

par. 5.). In onderstaande is het schema van de mixer weer

gegeven (zie ook 4.4.) voor het geval het signaal van het ont

vangstkristal niet versterkt hoeft te worden.

klIlVETE"~

Fig. 4.9.2.
Schema mixer

De spoelen Ll , L2 , Ll ' en L2 ' bij de transducers dienen om

een optimale vermogensaanpassing te krijgen. Dit wordt nog

nader toegelicht in 5.4. Bij metingen aan een reflektor

in een bak met water zal niet altijp een H.F.-versterker

nodig zijn als het gereflekteerde signaal groot genoeg is.

Bij metingen in weefsels dient het ontvangen signaal altijd

versterkt te worden.

~~!Q_Qe!!~_!~_2!-~~~~_!~_!!~_~!~!2~!~·

In de vakgroep ER is door o.a. M. Vintges een methode ont

wikkeld en getest voor het bouwen van transducers. Hoe men

hierbij te werk dient te gaan is uitgebreid beschreven in

lit. 5 onder "Een gedeta11eerde handleiding voor dekonstruk

tie van een ultrasone transducer m.b.v."PXE-transducerplaatjes".
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Dezelfde methode is door mij gebruikt voor de bouw van een

transducer. Er zijn echter enkele verschillen. I.p.v. ~~n

transducerplaatje worden twee halve transducerplaatJes ge

bruikt die ontstaan door ~~n plaatje te halveren. Een afbeel

ding van de transducer en een doorsnede daarvan is gegeven

in fig. 4.10.1.

Fi•• ".10.1.
Tr..._duoer

Ook is de buisdiameter groter (20mm.). Dit is i.v.m. moeilijk

heden die anders bij het bouwen ontstaan. Uit de tekening

blijkt dat de transducers in hetzelfde vlak liggen (en niet

onder een bepaalde hoek staan). Voor metingen in vivo be

vindt het transducerpaar zich in een bak met water waarvan

de wanden bekleed zijn met rubber om reflekties te voorkomen.

Een beschrijving van de elektrische eigenschappen van dit

transducerpaar is gegeven in par. 5.4.
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Hoofdstuk 5 Meetresultaten.

5.1. Meetresultaten verkregen met het regelsysteem.--------------------------------------------------
In de vorige hoofdstukken is beschreven hoe het uiteindelijk

regelsysteem met digitaal- en emmertjesgeheugen.tot.stand

gekomen is. Dit systeem is beschreven in 3.9. M.b.v. een

F/V-converter is de frequentiemodulatie in het gedemodu

leerde signaal afkomstig uit de mixer gemeten. Aan de hand

van deze meting kan de V.C.O. zodanig bijgestuurd worden

dat de F.M. tot een minimum beperkt blijft. Van dit gede

moduleerde signaal kan het frequentiespektrum bepaald worden.

Wanneer geen A.M. en geen F.M. optreedt in dit spektrum

( zoals te verwachten is in het geval van ~~n stilstaande

reflektor) zal het spektrum de vorm hebben zoals beschreven

is in 2.1.; te weten spektrale lijnen met als omhullende een

sinc-£unktie.

Wanneer "fase-aansluiting" van het gedemoduleerde signaal

optreedt (zie 2.1.) zal precies '~n spektraallijn ontstaan.

In het geval dat de fase 1800 draait zullen in de hoofdlob

van de omhullende sinc-funktie precies twee even grote spek

traallijnen staan. In het nu volgende zijn de resultaten van

een aantal metingen gegeven en besproken. Daarbij is gebruik

gemaakt van beurtlings 2 verschillende V.C.O.'s van hetzelfde

fabrikaat en type, maar met elk een-ander serienummer. Ook

zijn de resultaten gegeven van metingen met "fase-aansluiting"

en een "fase-sprong" van 1800 (in het gedemoduleerde signaal).

Er zijn metingen gedaan met alleen digitaal geheugen en met

digitaal- plus emmertjesgeheugen. Telkens zal bij de meting

vermeld worden hoe en met welke VoCoO. deze zijn opgenomen.

Meting 1: spektrum van gedemoduleerd signaal (zonder regeling)

V.C.O.: Wavetek 142 No. 107

spektrum afgebeeld in fig. 5.1.10

Meting 2: spektrum van gedemoduleerd signaal (zonder regeling)

V.C.O.: Wavetek 142 No. 106

spektrum afgebeeld in fig. 5.1.2.a en 501.2.b.
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De verschillen ontstaan door kleine variatie van

de herhalingstijd van de zaagtandspanning.

Meting 3: spektrum van gedemoduleerd signaal (met regeling;

alleen digitaal geheugen) bij fase-aansluiting.

v.c.o.: Wavetek 142 No. 107.

Spektrum afgebeeld in fig. 5.1.3.

Meting 4: spektrum van gedemoduleerd signaal (met regeling;

digitaal-en emmertjesgeheugen) bij fase-aansluiting

v.c.o.: Wavetek 142 No. 107.

Spektrum afgebeeld in fig. 5.1.4.

Meting 5: spektrum van gedemoduleerd signaal (met regeling;

alleen digitaal geheugen) bij fase-aansluiting.

v.c.o.: Wavetek 142 No. 106.

Spektrum afgebeeld in fig. 5.1.5.a. en 5.1.5.b.

De verschillen ontstaan door z66r kleine variaties

in de herhalingsfrequentie van de zaagtandspanning.

Meting 6: spektrum van gedemoduleerd signaal (met regeling;

digitaal- en emmertjesgeheugen) bij fase-aansluiting.

v.c.o.: Wavetek 142 No. 106.

Spektrum afgebeeld in fig. 5.1.6.a. en 5.1.6.b.

De verschillen ontstaan door z66r kleine variaties

in de herhalingsfrequentia van de zaagtandspanning.

Meting 7: spektrum van gedemoduleerd signaal (met regeling;

alleen digitaal geheugen) bij een fasesprong van 1800
•

V.C.O.: Wavetek 142. No. 106.

Het spektrum is afgebeeld in fig. 5.1.7.

Meting 8: spektrum van gedemoduleerd signaal (met regeling;

digEaal- en emmertjesgeheugen) bij een fasesprong

van 1800
•

V.C.O.: Wavetek 142 No. 106.

Het spektrum is afgebeeld in fig. 5.1.8.
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Bij al deze metingen is verder gebruik gemaakt van de vol

gende apparaten:

voor de opwekking van de klokfrequentie:

ADRET 7100A R.F. generator No.: THE-ER-GEM 05

voor de spektrale analyse:

Spektrumanalyser: Spektral Dynamics No.: THE-ER-GEW 02

THE-ER-ANO 02

X-Y Recorder: Bryans 29000

- Voedingsapparaten: Delta: THE-ER-PS 102

THE-ER-PS 118

5.2. Bespreking van de resultaten.---------------------------------
Rier zal een toelichting gegeven worden op de in 5.1. ge

toonde resultaten.

Meting 1 toont het brede spektrum in de situatie dat helemaal

geen regeling plaats vindt. Vergelijken met meting 2 toont

ook dat de breedte afhankelijk is van de gebruikte generator.

Roewel de hoogte van de hoogste spektrale lijn in de spektra

niet hetzelfde is, is toch duidelijk te konkluderen dat

spektrum 2 "smaller" is.

In degeregelde situatie blijkt het niet veel verschil uit te

maken of het emmertjesgeheugen nog extra in de regeling be

trokken wordt of niet (onafhankelijk van de gebruikte gene

rator). Zie spektra 3,4, resp. 5 en 6. Dit is in overeen

stemming met het in 3.9. gestelde, dat de invloed van het

emmertjesgeheugen klein is. Zeer kleine variaties (ca.O,l%)

in de zaagtand- herhalingsfrequentie leveren klei.ne variaties

op in de gedemoduleerde spektra. Vergelijk fig. 5.1.5.a en b

en fig. 5.1.6. a en b.

De kleine spektraallijntjes buiten de grote spektraallijn

zijn te verklaren doordat behalve nog wat F.M. ook nog wat

A.M. in het gedemoduleerde signaal zit (enkele procenten).

In de spektra 7 en 8 is het geval getoond dat de fasesprong
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bij de terugslag van de zaagtand ca. 1800 is. Er ontstaat

dan een spektrum dat bestaat uit spektraalliJnen die sym

metrisch zijn t.o.v. de top van de omhullende sinc-funktie.

In deze figuren is met een stippellijn de top van de

sinc-funktie aangegeven. Het spektrum van fig. 5.1.5.c. is

onder dezelfde omstandigheden opgenomen als fig. 5.1.7. De

amplitude van het eerste nevenmaximum van de sinc-funktie

bedraagt ca. 21% van die van het hoofd-maximum van de sinc

funktie. Vergelijking van deze amplitude-waarden in de spek

tra toont dat deze verhouding ook in de spektra tot uiting

komt.

Het linker deel levert een iets grotere bijdrage dan het

rechter deel. Ook hier zijn eerder genoemde oorzaken aan

leiding van. Bij. deze spektra is weer te zien dat de aan

wezigheid van het emmertjesgeheugen in de regeling weinig

invloed heeft.

Het zal opgevallen zijn dat bij de opgenomen spektra in de

geregelde situatie de grootste spektraallijn niet zoals te

verwachten viel bij 3200Hz. ligt, maar bij 2900Hz. In de

ongeregelde situatie ligt de grootste spektraallijn ook

beneden 3200Hz. (Dit t.g.v. het feit dat de frequentie

zwaai van de V.C.O. bij het toegevoerde zaagtandsignaal

kleiner was dan op grond van de gegevens van de V.C.O.

verwacht mocht worden). T.g.v. de regelaktie van het digi

tale geheugen verandert de totale zwaai enigszins en

neemt wat af (ca. 3%).(Dit laatste volgt uit de metingen.)

Dit kan of in de berekening van de afstand meegenomen wor

den, of gekompenseerd worden door de zwaai in de ongeregel

de situatie iets groter te maken dan lMHz.

Tot slot wordt nog verwezen naar de foto op pag.28

Hierin is het effekt van de regeling gedemonstreerd op het

gedemoduleerde tijdsignaal. Het onderste signaal dat F.M.

bevat gaat, indien de regeling aangebracht is, over in het

bovenste (dat bijna geen F.M. meer bevat).
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5.3. Meetresultaten totale systeem.----------------------------------
Met het systeem dat beschreven is in 4.9. (transducers in

een bak met water) zijn een aantal metingen verricht.

In plaats van de transducer die beschreven is in 4.10 zijn

2 losse transducers gebruikt, die niet de overspraak van de

dubbele versie vertonen, doch die volgens hetzelfde principe

gemaakt zijn. Deze hinderlijke overspraak komt nog aan de

orde in 5.4. In de opstelling is gemeten aan ~~n of meerdere

reflekterende folies die opgespannen zijn op een aluminium

raam (zie fig. 5.3.0.) Zo'n folie is zeer dun, zodat de spek

tra van voor- en achterwand elkaar vol

ledig overlappen. Tevens wordt het door

gelaten U.G. relatief weinig verzwakt

zodat ook een 2e reflektie nog goed her

kenbaar zal zijn. Omdat de intensiteit

van het gereflekteerde U.G. niet zo

groot is, dient het voor demodula

tie eerst versterkt te worden. Dit kan

gebeuren met behulp van een H.F.-ver

sterker (Geheniau). M.b.v. metingen

is getracht het verschil in werking tus

sen het geregelde en het ongeregelde

systeem aan te tonen.

De metingen worden onderstaand besproken. Hierbij zijn de

zelfde apparaten gebruikt als in 5.1 •. en tevens ook dezelfde

instellingen daarvan.

Meting 1: Meting aan 1 folie zonder regelsysteem wanneer

"fase-aansluiting" optreedt van het gedemoduleerde

signaal. (fig. 5.3.1.)

Meting 2: Meting aan 1 folie met regelsysteem bij "fase-aan

sluiting" van het gedemoduleerde signaal (fig. 5.3.2.)

o
Meting 3: Meting aan 1 folie met regelsysteem bij "180 fase-

sprong" van het gedemoduleerde signaal. (fig.5.3.3.)
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Meting 4: Meting aan 2 folies zonder regelsysteem (fig.5.3. 4 .)

Meting 5: Meting aan 2 folies met regelsysteem (fig.5.3.5.)

Succesievelijk zullen de resultaten nader toegelicht en be

sproken worden.

Door vergelijking van meting 1 en 2 is duidelijk aangetoond

dat de verbreding van het spektrum van het gedemoduleerde

signaal te wijten is aan de niet-lineariteit van de V.C.O.

Wanneer deze lineariteit verbeterd wordt, zoals dat gebeurt

d.m.v. de terugkoppeling wordt het spektrum smaller. Bij het

opnemen van spektrum 1 (en 2) was nauwelijks A.M. aanwezig

in het gedemoduleerde signaal.(fig. 5.3.6.), vandaar dat de

spektrale verbreding in

spektrum 1 nog beperkt is.

Bij spektrum 2 valt op dat

aan de voet van de grootste

spektraallijn wat frequen

tie componenten aanwezig

zijn. Dit is als voIgt te

verklaren. T.g.v. de bewe-

ging van het water in de b~

(die ontstaat door trilling-

en) zal het folie, dat zeer

dun is, mee gaan bewegen.

De transducers staan echter

fig.5.3.6.Gedemoduleerd signaal. vast, zodat de afstand die

het U.G. aflegt een beetje varieert. Ook in de ongeregelde si

tuatie treedt dit op (zie spektrum 1).

Spektrum 3 geeft de situatie dat er een 1800 fasesprong in het

gedemoduleerde signaal optreedt. Ook hier is de trilling zich~

baar. Het spektrum is goed symmetrisch en vertoont veel over

eenkomst met de spektra uit fig. 5.1.7. en 5.1.8. (overeen

komstige spektra gema~t met de delay-line).

Tot slot is nog de situatie met 2 reflektoren bekeken. (fig.

5.3.4. en fig. 5.3.5.) resp. in de ongeregelde en geregelde

situatie. De verschillen spreken voor zich.
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In het"gerege1de" spektrum is nog een multiple ref1ektie te

zien (bij 2490Hz.). Er doet zich dan een situatie voor, waar

van hat effekt gestyleerd weergegeven is in fig. 5.3.7.

In de ongeregelde situatie is deze

multiple ref1ektie niet meer te her-

kennen.

---
Er vindt geen fase-aansluiting plaats

tijdens de terugslag van de zaagtand

in het gedemoduleerde tijdsignaal.

Fase-aansluiting geeft in dit geval

geen garantie dat ~~n van de spek

traallijnen in de top van ~~n van de

sinc-fUnkties staat.

Van het gedemoduleerde tijdsignaal is nog een opname gemaakt

(zie fig. 5.3.8.).

Fig. ~.3.7. Het ontstaan
van diverse reflekties

fig.5.J.8. Gedemoduleerd
signaal bij reflektie aan
2 folies.
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2~~~_~~~~~~~~!~~~~~_~~~_~~_~~!f~~~~~~~~_~E~~~~~~~~·

De in 4.9.beschreven dubbele transducer is in de praktijk

getest. Ret bleek dat elke afzonderlijke transducer voldoen

de breedbandig was (de 3dB punten liggen meer dan lMHz. van

elkaar), maar er deed zich een ander probleem voor. Er was

veel overspraak tussen de transducers, zodat wanneer er geen

reflektie van het ultra-geluidssignaal aan een oppervlak

plaats yond er toch een groot signaal door de ontvangst

transducer ontvangen werd. Dit overspraak-signaal was vele

malen groter dan het ontvangen signaal dat terug kwam door

reflektie. Een en ander geeft aanleiding om bij de bouw van

een nieuwe transduc3r te bekijken hoe deze overspraak ver

minderd kan worden.

Voorlopig is nu gekozen voor twee losse transducers. Ret pro

bleem van de overspraak is dan niet aanwezig. Een beschrijving

van deze transducers is in 4.10 gegeven. Mechanisch gezien

wordt de opstelling wat onhandiger, met name bij het uitrich

ten van de transducers. De opstelling van de transducer is

getoond in fig. 5.4.1. De elektrische eigenschappen van de

transducers worden beschreven

m.b.v. het impedantie-diagram.

(dit komt nog aan de orde in

Appendix A).

In fig. 5.4.2. is het diagram

gegeven en in fig. 5.4.3. de

modulus hiervan als funktie

van d'e frequentie. Om te komen

tot een betere vermogensover

dracht en een grotere band

breedte zijn de transducers

f ' 5 4 1 M t tIl' afgesloten met een parallel en19. • • • ee ops e 1ng
een seriespoel. Ret resultaat van het afregelen is zichtbaar

in het diagram. Bij een goede waarde van de zelfindukties

ligt het impedantie diagram enigszins symmetrisch om de re~le

as.

Ret afregelen van de spoelen kan gebeuren door het bekijken
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van de responsie van de transducer op een stapvormige exita

tie. De methode is beschreven in lit. 5 en daar uitvoerig toe

gelicht.

In de praktijk treedt zeer weinig A.M. op in de spanning

over de kristallen en dus ook in het gedemoduleerde signaal

(slechts enkele procenten). Elektrisch gezien voldoet deze

oplossing dus goed.

In onderstaande foto (fig. 5.4.4.) is de opstelling van de

transducers in de bak met water te zien.

Fig. 5.4.4.
Meetopstelling
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Hoofdstuk 6. Konk1usies en aanbeve1ingen.

In de loop van het vers1ag zijn een aantal vermoedelijke oor

zaken voor de verbreding van het spektrum van het gedemo

du1eerde signaal aan de orde gekomen. Zowe1 ongewenste F.M.

a1s ongewenste A.M. in het gedemoduleerde signaa1 hadden tot

gevolg dat het spektrum breder werd. De A.M. blijkt effek

tief voorkomen te worden door het toepassen van goede trans

ducers. Tot op heden is nog geen goed hande1bare transducer

aanwezig, die tevens aan de e1ektrische eisen vo1doet. Bier

zal in de toekomst nog aandacht aan moeten worden besteed.

Om allerlei "multiple" reflekties te voorkomen verdient het

aanbeveling om a1s reflektor bij metingen in vitro, i.p.v.

"dikke" metalen -platen (~~ bijv. 1mm.) andere materialen

te kiezen (bijv. folie als in 5.3.)
T.g.v. van deze "multiple" ref1ekties ontstaat A.M. in het

gedemoduleerde signaa1. Hierdoor is het niet meer mogelijk

nog iets te zeggen over de bandbreedte van de transducers.

Vat de inv10ed van de F.M. in het gedemodu1eerde signaa1 is,

zal duidelijk geworden zijn uit de metingen. Ook is geble

ken dat de be1angrijkste veroorzaker van de r.M. de niet

1ineariteit van de toegepaste V.C.O. is. Het is dus zeer aan

beve1ingswaardig in dit opzicht een-betere V.C.O. toe te

passen, of de V.C.O. met het beschreven rege1systeem toe

te passen.

In de loop van het verslag is al een waarde-oordee1 gegeven

over de diverse e1ektronische schake1ingen die door mij ge

maakt zijn. Dit kan daarom hier achterwege b1ijven. Wel dient

gezegd te worden dat bepaa1de schake1ingen, met name de digi

tale rege1aars, misschien nog vereenvoudigd of geoptima1iseerd

kunnen worden. Dit zou in de toekomst nog bekeken kunnen worden.

Een aantal andere aanbeve1ingen zijn gedaan in 6.2.
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Na de conclusies die weergegeven zijn in 6.1. zijn er een

aantal zaken aanbevelenswaardig.

- In de eerste plaats kan een vergelijking gemaakt worden

tussen verschillende V.C.O.'s, al dan niet met de in dit

verslag beschreven terugkoppeling. Indien het mogelijk zou

zijn goede V.C.O.'s te kopen o£ te bouwen, zodat geen noe

menswaardige F.M.-storing in het gedemoduleerde signaal

ontstaat, kan de terugkoppeling in principe vervallen.

- Wanneer in wee£sel gemeten gaat worden is het nodig dat

ter compensatie van de wee£seldemping, de versterking van

het gedemoduleerde signaal-£requentie-a£hankelijk is.

Voor het weefsel geldt dat de demping gelijk is aan ldB per cm.

per MHz.

Er dient dus gecorrigeerd te worden omdat:

a) de frequentie van het signaal over de kristallen vari

eert van 3,5 tot 4,5MHz.

b) bij grotere indringdiepten van het ultrageluid (dus hoge

re frequentie van het gedemoduleerde signaal) de ampli

tude eveneens a£neemt.

- Het volgende punt betre£t de transducers. Alhoewel veel

breedbandiger dan in een eerder stadium van het onderzoek

kan ook hier nog veel verbeterd worden. (zie 5.4.) Immers

een grotere £requentiezwaai betekent een groter oplossend

vermogen. Met name de overspraak tussen de transducers

dient nog grondig bekeken te worden.

- Een interessant onderzoek wordt nog gevormd door te bekij

ken of het mogelijk is na demodulatie de £requentie tussen

twee terugslagen van de zaagtandspanning momentaan te bepa

len. Dit zou kunnen gebeuren met bijvoorbeeld een "tone

decoder". Dit is een Phase-lock-loop (P.L.L.)-schakeling

die "lockt" op een £requentie die binnen de capture-range ligt.
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Wanneer de tone-decoder in staat is te"locke~lbinnen de

herhalingstijd van de zaagtandspanning en uit"lock"te ra

ken bij de terugslag, kan momentaan de frequentie bepaald

worden.(Opm. zou dit uit lock raken niet gebeuren dat-lockt"

de decoder op de grootste spektrale lijn.

Hiermee zou het mogelijk z1Jn om i.p.v. uit een spektrum met

spektraallijnen (die een onzekerheid in de bepaling van de

afstand impliceren) de exacte afstand te berekenen.

- Een andere methode om te komen tot een spektrum zonder

spektraallijnen is gebruik te maken van een spektrum-analyser

die werkt met F.F.T. (Fast-Fourrier-Transform) en die iedere

20msec. een spektrale analyse uitvoert. Wanneer ook iedere

20msec. ingelezen wordt ge~ft F.F.T. als spektrum de om

hullende sinc£unktie. Uit de top (toppen) kan dan direkt

de afstand(en) berekend worden.

- Tot slot kan nog gedacht worden aan een systeem vat lichte

lijk equivalent is aan het hier gebruikte systeem.

I.p.v. een lineair in de tijd toenemende frequentie uit te

zenden kan ook bandbegrensde ruis uitgezonden worden. M.b.v.

correlatie-technieken kunnen dan afstanden bepaald worden

door correlatie van het ontvangen signaal met het zendsignaal

wat over een bepaalde tijd vertraagd wordt. Slechts als de

vertraging van het ontvangen signaal (t.g.v. reflexie) even

groot is als van het kunstmatig vertraagde zendsignaal, dan

zal de correlatie-faktor ongelijk 0 zijn.

Ondanks het feit dat dit systeem nogal wat technische pro

blemen oproept (zoals de snelheid waarmee het correleren

plaats moet vinden) zijn er beslist toekomstmogelijkheden.
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Hoo£dstuk 7 Bijlagen.

In het voora£gaande is al aan de orde gekomen hoe de diverse

schakelingen a£geregeld moeten worden. Hier zijn aIle a£re

gelingen nog eens op een rijtje gezet en is de juiste vol

gorde aangegeven.

1) De F/V-converter. (£ig. 4.2.3.)

Sluit op de ingang een sinusvormig signaal met een ampli

tude van 100mV. en een £requentie van 3200Hz.aan

Met de scoop wordt het uitgangssignaal bekeken. Regel PI

zodanig a£ dat de rimpel in het uitgangssignaal minimaal

is.

2) De zaagtandopwekking (£ig. 4.3.2.)

Stel P2 op nul en P
3

op nul. Stel PI zo in dat de zaag

tandspanning die naar de V.C.O. gaat een amplitude hee£t

van 500mV.

3) De digitale schakeling (£ig. 4.7.1.)

Stel PI zodanig in dat bij kortgesloten ingang de uit

gangen van de A.D.C. allen de logische waarde "0" heb

ben, m.u.v. het M.S.B. dat de waarde "1" hee£t (aansluit

pennen 1 tim 9 van de AD 571)

4) Het emmertjesgeheugen (£ig. 4.8.2.)

Sluit de ingang Yin kort. Regel P2 zo dat de gelijk

spanning op punt 6 van het emmertjesgeheugen 4,2V. be

draagt.

P4 dient zo ingesteld te worden dat de rimpel in het uit

gangssignaal minimaal is.

Regel P
3

zo dat het uitgangssignaal geen gelijkspannings

component hee£t (deze a£regeling is niet esse~tieel).

Regel met PI de kringversterking zodanig dat de regeling

net niet gaat oscilleren. (Vuit op scoop; ingang kort

sluiten.)

Vervolgens:

Bouw de totale schakeling op, bestaande uit V.C.O., zaagtand-
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opwekking, digitaal- en emmertjesgeheugen enz.

Zet schakelaar 81 (fig. 4.8.1.) in stand I en houdt de

reset knop ingedrukt. 81uit de skoop aan op de uitgang

van de F/V-converter.

Ga als volgt verder:

Regel P
J

van de F/V-converter zodanig af dat de waarde

van de spanning bij de terugslag ongeveer overeenkomt

met de spanning komend uit de F/V-converter aan het be

gin van de zaagtand (zie J.8.1. en 4.8.).

Laat de reset knop los. Het digitale geheugen leest nu

om de 10 sekonde in. P2 van de F/V-converter en P2 van

de zaagtandopwekschakeling dienen zo ingesteld te worden

dat de korrektie door het digitale geheugen maximaal is.

De werkwijze is als voIgt: na het 10slaten van de reset

knop moet even gewacht worden tot de eerste korrektie uit

gevoerd is. Is de korrektie niet goed, dan moet weer ge

reset worden en gewacht worden tot de inhoud van het digi

tale geheugen nul is. De potmeters, of ~~n ervan worden

dan opnieuw ingesteld. Laat nu de resetknop weer los. Na

een aantal sekonden is het resultaat weer zichtbaar. Deze

procedure moet telkens herhaald worden tot de korrektie

zo goed mogelijk is. Als regel geldt dat P2 van de F/V-con

verter zo ingesteld wordt dat VA ~~5V. (fig. 4.2.J.) en P2
van de zaagtandopwekking zo, dat de fout zo goed mogelijk

weggeregeld is (ze hoeft dus niet helemaal weg te zijn)

onaf.hankelijk van P2 van de F/V-converter.

Houd de resetknop vast tot het digitale geheugen leeg is.

(de fout is dan in het gedemoduleerde signaal aanwezig).

Laat vervolgens de resetknop los en zorg ervoor dat ~~n

korrektie door het digitale geheugen uitgevoerd ~ordt.

(fout in het gedemoduleerde signaal is dan bijna helemaal

verdwenen). Zet schakelaar 81 in stand II.

Regel nu P
J

van de zaagtandopwekschakeling zo dat de even

tueel overgebleven fout in het gedemoduleerde signaal zo

goed mogelijk weggeregeld wordt.
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In het vo1gende is de p1aats van de diverse potmeters op

de diverse printen aangegeven.

OR 01 "2-
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In het onderstaande is een vergelijking gemaakt tussen diverse

voorbeelden van F.M.-meetsystemen.

Te weten: a)

b)

c)

het F.M. ultrageluidsmeetsysteem

afstandsradar voor auto's (lit. 11)

hoogtemeter (Altimeter APN~22) van vliegtuigen
(lit. 12).

F.M. ~ltrageluid Autoradar Altimeter APN 22

4 MHz. 16 4.2.,.4.4
..

f O GHz. GHz.

f S 50 Hz. 20 kHz. 120 Hz.

TS 20 mSee. 50~see. 8,33 mSee.

~f(J!.f/f) 1 MHz. (25%). - 120 MHz. 70 MHz. (~1,6%)

(0,75%)

df 50 MHz./s 6 8400 MHz./sdt 2,410 MHz/s

8 310
8 m/se Z1500mSs 310 m/s

(water

fmod/.(, 67 kHz./m 16 kHz./m 56 Hz./m

resolutie
(halve spek- 0,37 mm

traallijn af-

stand)

0,63 m 1,1 m

bereik ca. 6 em. 100 m (ge
sehat)

land 3,33 km
{l0.000 ft)
water 6,66 km
(20.000 ft)

aantal spek- 80
traallijnen

ca. 80 bij bereik van
20.000 ft: 3100

De gebruikte symbolen zijn al eerder in dit verslag aan de

orde gekomen. De gegevens van de autoradar en de hoogtemeter

zijn benaderingen.

Een interpretatie van de meetresultaten wordt overgelaten

aan de lezer.
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APPENDIX A.

!~!~_!l!!~~_!!~!~~~J~!!!!~_!~_e!!~~=!!!~~~!!~~!_~~~!~!~!!~.

De elektrische toestand van een ongerekt materiaal onder in

vloed van een elektrisch veld wordt gegeven door 2 grootheden:

de veldsterkte E en de dillektrische verplaatsing D volgens

de relatie D =£E, waarbij £ de permitiviteit van het materi

aal is. De elasticiteit van hetzelfde materiaal, indien de

elektrische veldsterkte nul is, wordt gegeven door 2 mecha

nische grootheden, de trek(druk)spanning T en de relatieve

lengteverandering S volgens S = sT waarbij s de compliantie

van het medium is.

In pi3zo-elektrische materialen treedt een kruiseffekt op tus

sen het elek~rische en het mechanische gedrag van het mate

riaal en dit wordt gegeven door een stelsel lineaire verge

lijkingen tussen elektrische en mechanische grootheden:

S = sET + dE

TD = dT + e E

De indices bij de symbolen geven aan welke grootheden kon

stant gehouden moeten worden bij de definitie van de symbolen,

b.v.:sE is gedefinieerd bij konstante veldsterkte E. Door het

nemen van de verhouding van het kruisprodukt van de co3ffici

enten in A.l. ontstaat:

(A.2.)

(lit. 6)

= rendement.f« f res

"k" kan als een handige nummerieke grootheid beschouwd wor

den, maar heeft tevens een belangrijke fysische betekenis.

Voor frequenties die ver beneden de resonantie-frequentie

liggen geldt dat :

k 2 = [omgezette energie J
toegevoerde energie

Dit geldt voor zowel elektro-mechanische als mechano-elek

trische energie-omzetting. In de buurt van de resonantie

frequentie kan het rendement echter veel groter zijn dan k
2

•
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Een pi3zo-elektrische transducer kan in de buurt van.de

mechanische resonantiefrequentie beschreven worden m.b.v.

het eenvoudige elektrische model zoals weergegeven in

fig. A.2.1.

Co = Capaciteit van de transducer ver

buiten de resonantie.

RO = Parallelweerstand die de di31ektri-
:fC1

sche verliezen van de transducer
L,

CO lR" voorstelt.
R1

R1 = Inwendige weerstand die de.mecha-
[ ~ nische verliezen voorstelt..

Fig. A.2.1.
Elektrisch ver
vangingsschema
kristal

~ = Externe acoustische belastingsweer

stand bij de uitgezonden energie.

C1 = Mechanische compliantie van de trans

ducer

L1 = Mechanische massatraagheid van de trans

ducer.

III,

De elektrische"impedantie en admittantie van de resonerende

transducer zijn gegeven in fig. A.2.2. en A.2.3.

IVI,
_I _14f'et)ld8

I

I
II

II.
11\
III

~Il.,
I

Fig. A.2.2. Impedantie

-f
f:!s f"a; Ip

Fig. A.2.3. Admittantie

-f

De frequentie f waarbij de admittantie maximaal wordt ligt

vlak bij de ser~e-resonantiefreqUentie: f s = ~\1 L~Cl •

Bij deze frequentie f s wordt de impedantie nul als R1 ver-
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f =
P

waar100sd wordt en RO zeer groot is. De parallel-resonan

tiefrequentie f 1igt dicht bij de frequentie f waarbij
p n

de admittantie minimaa1 wordt met:

CO+C1
L1COC1

De corresponderende polaire figuren z1Jn gegeven in fig.

A.2.4. en rig. A.2.5., waarbij curves I ge1den voor lage

demping en II voor hoge demping.

,m \Z-2ft'}

if"=,.-----'l!l7---~"="""------tf.

'.

"' IV/lit')

Fig. A.2.4. Po1air impedantie Fig. A.2.5. Polair admittantie

De mechanische kwaliteitsfaktor ~ kan uit de 3dB punten

van de karakteristieken van fig. A.2.2. en A.2.3. gehaald

worden volgens:

en (A.5. )

In de praktijk, bijzonder in de buurt van de resonantiefre

quentie is het aan te beve1en om de PXE transducer e1ektrisch

af te stemmen d.m.v. een zelfinduktie.Zowel serie- als para1-

lelafstemming is bruikbaar. Het resultaat is dat er 2 ge-
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koppelde resonantiekringen ontstaan: een mechanische ge

vormd door Ll , Cl , en Rl en een elektrische gevormd door:

L (L.), RO'CO en R. (de inwendige weerstand vanpar. serJ.e J.
de generator) zie fig. A.3.l.

R&'~! i
r ~!

"v .......,.) I'°U
i. [ i ,'"I I U~,
L.-_""""--_--J,...j_~I

fig. A.:3·1. Equivalent circuits of tuned transducors.

Door deze gekoppelde circuits ontstaat een soort-gelijke

overdracht als bij bandfilters. Voor de zelfindukties

geldt: L
par =

1
t.e.> 2. C

s 0

1
L . = L CserJ.e '-'p 0

Fig. A.3.2. toont hoe de impedantie verandert met de fre

quentie, voor een onbelaste transducer (curve I) en voor

een matig (curve II) en zwaar belaste (curve III) trans

ducer. (vergelijk fig. 3.2.1.)

De impedantie van de parallel afgestemde transducer is re~el

IZl

!

i
i
I
I
I

I

I
I

L------:-----"--------

Fig. A.3.2. Impedantie als

funktie van de belasting

als f = f • De overdrachts
kan dus gevari~erd worden door

de elektrische afsluitweer

stand te vari3ren. In het ge

van de van "delay-line" is de

weerstand zo gekozen dat een

zo vlak mogelijke overdrachts

karakteristiek ontstaat.

Er kan aangetoond w~rden dat

d.m.v. elektrische af'stemming

voor de maximaal haalbare

bandbreedte geldt: (bij par.

afstemming): B~k .&"'.&"' f'
e..L.L. p
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(A.B.)at k 2 =
e££.

£ 2_£ 2
P s

t: 2
P

e a£sluitweerstand voor een zo vlak mogelijke overdrachts-

arakteristiek volgt dan uit: (lit. 6.)
..~ .

,: -r'

:: ~. .

.
"

. ,

" ..

, ,
~J
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In deze appendix wordt het resultaat getoond van een opge

nomen spektrum wanneer i.p.v. een·Wavetek 142:generator

de in de vakgroep EEB ontwikkelde V.C.O. toegepast wordt.

Hierbij vindt geen regeling plaats en wordt de zaagtandspan

ning intern opgewekt. (De V.C.O. is beschreven in het stage

verslag van Walstra).

Als vertraging ~ungeert hier de in 3.3.1. beschreven delay

line. Het spektrum is gegeven in fig. C.l. en is opgenomen

in de situatie dat "fase-aansluiting" optreedt in het gedemo

duleerde signaal. Vergelijking met de spektra van fig. 5.1.1.

en 5.1.2. toont dat een verbetering opgetreden is t.o.v. de

situatie, dat eenftWavetek-V.C.O: gebruikt wordt in het on

geregelde systeem. De omhuilende van het spektrum is wat

smaller geworden. T.o.v. de geregelde situatie is het spektrum

echter nog veel breder, dus gaat op dit moment de voorkeur

uit naar een V.C.O. met regeling.

Aangezien voor het systeem toch een V.C.O. gebouwd moet wor

den kan deze door EEB ontworpen V.C.O. een mooi uitgangspunt

zijn (eventueel gecombineerd met de beschreven regeling).

De realisatie daarvan valt echter buiten dit afstudeerwerk.




	Voorblad
	Inhoud
	1 Inleiding
	2 Diametermeetsysteem met behulp van F.M. gemoduleerd ultrageluid
	3 Frequentiemodulatie in het gemoduleerde signaal en regelsysteem ter compensatie hiervan
	4 Beschrijving van de elektronische schakelingen
	5 Meetresultaten
	6 Konklusies en aanbevelingen
	7 Bijlagen
	Appendix A
	Appendix C

