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Samenvatting

In dit verslag wordt een 3 kanaals telemetrie systeem, werkend

volgens het tijdmultiplex principe, en bijbehorende capacitieve

drukopnemers beschreven.

Dit telemetrie systeem en de opnemers z1Jn ontwikkeld voor het

meten van de, mechanische, drukken die uitgeoefend worden op de

huidoppervlakte van de benen van patienten met specifieke stoor

nissen in de bloedcirculatie, tijdens het aanbrengen en het

dragen van een verband om de getroffen ledematen.
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Inleiding

Bij de behandeling van patienten met specifieke stoornissen van de

bloedcirculatie van de benen, is gebleken dat het aanleggen van een

niet elastisch verband rond het aangetaste been, een sterke invloed

uitoefent op het verloop en de uiteindelijke genezing van de aan

doening.

Bij nadere analyse van deze therapie, zoals die toegepast wordt bij

de behande1ing van patienten van de afdeling Dermatologie van het

Academisch Ziekenhuis van de Gemeente Universiteit van Amsterdam

door met name B.J. v.d. Meer, huidarts-fleboloog, bleek de betrokken

arts dat voornamelijk de mechanische druk die door het verband op de

huidoppervlakte en onderliggende weefsels van het getroffen been wordt

uitgeoefend, sterk maatgevend is. Maatgevend in die zin, dat zowel

een te hoge als een te lage druk het genezingsproces in negatieve zin

beinvloe~, terwijl bovendien het verloop van de druk als functie van

de plaats waar de druk op het been wordt uitgeoefend, gerekend vanaf

de voorvoet tot aan de knie, van invloed is.

Ret is dan ook weI duidelijk dat het aanleggen van zulk een drukve '"hand,

waarbij dus met diverse factoren rekening moet worden gehouden, een

grote dosis praktijkervaring en dus behandeling door de arts zelf,

vereist. Dit staat een snelle behandeling van grote aantallen patienten

in de weg, een negatief gezichtspunt indien men bedenkt, dat een relatief

groot deel van de nederlandse beroepsbevolking op de een of andere

manier aan deze aandoening lijdt.

Ret ligt dan ook weI voor de hand dat onder meer door de reeds eerder

genoemde arts gepoogd is de drukken te meten, zoals die voorkomen bij

de kortheidshalve aangeduide windsel therapie, teneinde zijn theorie

over de medische achtergronden van de behandelingsmethode met

kwantitatieve gegevens te kunnen staven. Bovendien zou het dan ook mogelijk

zijn om met behulp van apparatuur en met op grond van metingen opgestelde

voorschriften, ook het verplegend personeel in staat te stellen het

aanleggen van het verband op de juiste manier te doen geschieden, waar

door ook het bovengestelde probleem van de behandeling van grote aan

tallen patienten nader tot een oplossing zou zijn gebracht. De druk

metingen die door de betrokken arts zijn uitgevoerd, zijn door hem

gedaan met behulp van "elektro-pneumatische" drukopnemers zoals geschetst
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in figuur 11.1. De meting van de door het verband uitgeoefende druk

met behulp van deze opnemers verloopt als volgt.

,",,0'.;'.1••1._1"

1.1II~'tt'r

figuur 11.1. "elektro-pneumatische" drukopnemer.

Voor het inwindselen van het been worden de opnemers op de huid aan

gebracht op die plaatsen waar men de druk wenst te meten. Nadat het

verband is aangelegd, wordt met behulp van een luchtpomp lucht in de

opnemer gepompt zolang tot de indicatielamp dooft. Dit gebeurt op het

ogenblik dat het volume van de opnemer, die van elastisch materiaal

is vervaardigd, door de opgebouwde luchtdruk dusdanig is toegenomen

dat het contact tussen de twee elektroden die in drukloze toe stand

tegen elkaar aanliggen, wordt verbroken. Op dit ogenblik wordt met be

hulp van een manometer die op de luchtaanvoerbuis van de opnemer is

aangesloten de druk gemeten.

Aan deze meetmethode kleven diverse bezwaren waarvan enige hieronder

worden opgesomd:

a. de opnemers zijn mechanisch nogal teer, hetgeen zich manifesteert

in het vrij snel optreden van lekkages;

b. de meetuitkomsten zijn afhankelijk van ongewilde bewegingen van de

patient, zoals bijvoorbeeld samentrekken van de kuitspier;

c. door de aard van de methode is het niet goed mogelijk om op meer

plaatsen tegelijkertijd te meten;

d. het verrichten van metingen aan een mobiele patient stuit ook op

grote bezwaren;

e. het continue registreren van de drukwaarden tijdens het uitvoeren

van een bepaalde oefening of beweging door de patient, is uitge

sloten.
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De in het voorgaande weergegeven problematiek heeft de aanleiding

gegeven tot het uitvoeren van het in de rest van dit verslag be

schreven afstudeerwerk.

Tijdens dit afstudeerwerk zijn een telemetrie systeem en drukopnemer

ontwikkeld, die voor een groot deel de bezwaren van de beschreven

meetmethode ondervangen.
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Uitgangspunten bij het ontwerpen van het systeem

Enige eisen waaraan het systeem moet voldoen

Bij het ontwerpen van een geschikt meetsysteem en opnemers, geven de

tekortkomingen van de in het voorgaande hoofdstuk beschreven meetrnethode

een aanknopingspunt.

Nadere evaluatie van deze bezwaren levert een aanzet tot een programma

van eisen op, waaraan de te ontwikkeien opnemers en rneetsysteem moeten

voldoen.

Voor wat betreft de drukopnemers leidt dit tot de navolgende uitgangs

punten voor het ontwerp:

a. mechanisch een eenvoudige, sterke en goedkope constructie, die bestand

moet zijn tegen kortstondige overbelastingj

b. zo mogelijk te vervaardigen in eigen beheer;

c. kleine hysterese;

d. kleine afmetingen en een vorrngeving die aangepast is aan de omstandig

heden waaronder de meting moet plaatsvinden. Hierbij dient ook

rekening te worden gehouden met het psychologische effect wat ,ie op

nemer op de patient kan uitoefenenj

e. de omhulling van de drukopnemer dient vervaardigd te worden van

biologisch inert materiaal, de patient dient er geen huidaandoening

van op te lopen.

f. de opnemer dient in staat te zijn tot een continue omzetting van de

te meten mechanische grootheid in een hierrnee evenredige elektrische

grootheid;

g. geringe gevoeligheid voor omgevingseffecten die de elektrische

werking beinvloeden zoals handeffecten en dergelijke;

h. kleine temperatuursgevoeligheidj

i. de opnemers dienen onderling uitwisselbaar te zijn.

Voor het ontwerp van het meetsysteem zijn de volgende uitgangspunten van

belang:

a. mobiliteit van de patient dient mogelijk te zijn, dit punt wijst

zonder meer in de richting van een telemeetsysteem;
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b. de veiligheid van de patient dient te allen tijden gewaarborgd te

zijn, waarbij er zorg voor moet worden gedragen dat in geval van

calamiteit aan dat deel van het systeem dat de patient met zich

meedraagt, de elektrische spanningen waarmee de patient in directe

aanraking kan komen, geen gevaarlijk hoge waarden kunnen aannemen;

c. rekening dient te worden gehouden met het feit dat de metingen

worden uitgevoerd aan mensen die door de kwaal waaraan zij lijden

niet in optimale conditie verkeren, de fysieke en mogelijk ook

psychische belasting door dat deel van de telemetrie apparatuur

dat zij noodzakelijk bij zich moe ten dragen, zal zo gering mogelijk

moeten zijn;

d. doorlopende informatie is gewenst over het verloop van de druk op

diverse plaatsen onder het verband. nit geeft aanleiding tot een

systeem dat in staat is om deze metingen simultaan of bijna simultaan

te verrichten;

e. de gemeten waarden dienen op een voor de arts direct te interpreteren

wijze te worden weergegeven in de vorm van een meteruitslag, terwijl

het bovendien mogelijk moet zijn om de meetwaarden op een mee.. ~

kanalige recorder weer te geven;

f. het systeem dient zo te worden uitgevoerd dat instel- en calibratie

procedures zo beperkt mogelijk blijven en dat deze voor zover nodig

door de arts zelf op een eenvoudige wijze kunnen worden uitgevoerd

zonder dat hij daarvoor gebruik moet maken van gecompliceerde hulp

apparatuur;

g. in verband met levensduur en gewicht van de batterijen is het nood

zakelijk het energieverbruik door dat deel van het systeem dat door

patient wordt meegevoerd, zeer beperkt te houden. nit betekent in

concreto dat bij de keuze van een mogelijk telemetrie systeem die

oplossing de vo~rkeur verdient waarbij het deel van het systeem, dat

door de patient wordt meegevoerd, zo weinig mogelijk energie gebruikt.

Motivatie van de keuze van systeem en drukopnemers

Aan de hand van het in paragraaf 111.2. weergegeven programma van e1sen

kan nu een keuze worden gedaan uit de diverse mogelijkeoplossingen voor

het probleem.
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Eerst zal aandacht worden geschonken aan de mogelijke opnemers, daarna

zullen de in aanmerking komende telemetrie systemen worden besproken.

111.2.1. Opnemers

Bij bestudering van de literatuur blijken er diverse soorten opnemers

te zijn die een mechanische kracht c.q. druk kunnen omzetten in een

hiermee evenredige elektrische grootheid. In het algemeen laten deze

drukopnemers zich karakteriseren door de aard van de met de mechanische

druk evenredige elektrische grootheid. De volgende typen kunnen dan

genoemd worden:

a. opnemers waarbij de elektrische weerstand de van de druk afhankelijke

grootheid is. Voorbeelden hiervan zijn de opnemer waarbij gebruik

wordt gemaakt van een elastische, elektrisch geleidende verflaag

die zich tussen twee vlakke elektroden bevindt. Bij uitoefening van

druk op de elektroden neemt de elektrische weerstand af. Dit zou

een bijzonder aantrekkelijke en eenvoudige oplossing zijn geweest,

ware het niet dat deze verfsoorten een grote hysterese werking vertonen,

temperatuurafhankelijk zijn en het effect tenslotte niet line? J." is

(L2). Ook een voorbeeld is de opnemer waarbij gebruik wordt gemaakt

van rekstrookjes om de vormverandering te bepalen van een of andere

drager onder invloed van de hierop uitgeoefende mechanische druk.

Deze opnemers zijn kwetsbaar en zeker indien van halfgeleiderrek

strookjes gebruik wordt gemaakt, relatief duur, temeer omdat er voor

het compenseren van temperatuureffecten gebruik moet worden gemaakt

van vier strookjes per opnemer in brugschakeling. Dit laatste geeft

bovendien aanleiding tot een relatief complexe elektronische schakeling,

hetgeen zoals eerder reeds naar voren is gebracht niet gewenst is in

verband met omvang en energie gebruik (L3, L4);

b. opnemers waarbij de zelfinductie of wederzijdse inductie de van de druk

afhankelijke grootheid is.

Voorbeelden hiervan zijn de opnemers waarbij gebruik wordt gemaakt van

een spoeltje gewikkeld op een kern van een ferrietmateriaal waarvan

de ~ afhankelijk is van de druk. Bezwaar is dat de zelfinductie van het

spoeltje aan de lage kant blijft waardoor de oscillatiefrequentie,

indien de opnemer in een oscillatorschakeling als frequentiebepalend
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element opgenomen, aan de hoge kant zal z~Jn, wat bezwaren kan opleveren

voor een telemetrie systeem. ~'~'~~_,.,

Andere opnemers van de inductieve categorie bestaan bijvoorbeeld uit twee

spoeltjes die gewonden z~Jn in de vorm van een vlakke spiraal, en waarbij

de wederzijdse inductie een functie is van de anderlinge afstand van de

spoeltjes. Deze afstand kan dan evenredig zijn aan de mechanische druk

die op de behuizing waarin de spoeltjes zijn aangebracht, wordt uitge

oefend (L5).

c. opnemers waarbij de stroom door een p.n. overgang l,n een halfgeleider

de van de mechanische druk afhankelijke grootheid is. Dit vanaf 1961

bekende effect wordt momenteel toegepast ~n de zogenaamde pitrans,

transistoren waarvan de parameters zoals de stroomversterking a, de

collector-emitterspanning bij gegeven stroominstelling en dergelijke

afhankelijk zijn van de druk die wordt uitgeoefend op de basis-emitter

overgang. Het bezwaar van deze opnemers ~s, dat ze bijzonder duur zijn,

methanisch niet sterk zijn en onderling een grote spreiding vertonen.

De geringe afmetingen en de mogelijkheid de druk op een kleine opper

vlakte te meten zijn echter aantrekkelijke aspecten (L6);

d. opnemers waarbij de capaciteit de van de druk afhankelijke elekt ische

grootheid is.

Het gebruik van capacitieve opnemers voor het meten van mechanische

grootheden is reeds lang bekend (L7). De eigenlijke werking berust op

het veranderen van de werkzame oppervlakte van de platen als functie

van de aangelegde druk of het veranderen van de afstand tussen de

platen als functie van de te meten grootheid. Nag een mogelijkheid ~s

het veranderen van de dielektrische constante van de ruimte tussen de

platen. De capacitieve drukopnemers bezitten enige in het oog springende,

gunstige eigenschappen, zoals: kleine bewegende massa en daardoor een

groot frequentiebereik, het is mogelijk een eenvoudige en sterke

constructie te maken, de capaciteit is niet afhankelijk van de elektrische

geleidbaarheid van de platen of de verandering hiervan met de temperatuur,

ele~trische strooi- en stoorvelden kunnen meestal op eenvoudige wijze

afgeschermd worden terwijl magnetische velden in het geheel geen invloed

hebben; de temperatuurscoefficient van de in het algemeen als di

elektricum gebruikte lucht is grootte orden kleiner dan die van de

materialen die in rekstrookopnemers worden gebruikt en ook kleiner als

die van de permeabiliteit van ferrieten zoals die bij inductieve op-
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nemers gebruikt worden. Hier tegenover staan en1ge toch wel belangrijke

nadelen zoals: kleine capaciteit, iets in de orde grootte van ± 20 pF,

die bijna volledig gegeven wordt door de mechanische constructie en

afmetingen van de opnemer. De verandering van de capaciteit is klein,

deze verandering wordt ook nog in relatieve zin ongunstig beInvloed

door het feit dat over het algemeen het steeds noodzakelijk is om de

opnemer via een kabel aan te sluiten op de rest van de apparatuur, de

eigen capaciteit van de kabel dient te worden opgeteld bij die van de

opnemer hetgeen uiteindelijk tot gevolg heeft dat de gevoeligheid van de

volledige opnemer in sterke mate door de kabellengte wordt bepaald.

Rechtstreeks als frequentiebepalend element gebruikt in oscillator-

schakelingen, geeft de kleine waarde van de capaciteit aanleiding tot

hoge frequenties, hetgeen bezwaren kan opleveren bij de modulatie van

de H.F. telemetriezender.

Worden de diverse eigenschappen van de besproken soorten opnemers tegen

elkaar afgewogen en ook vergeleken met de in paragraaf 111.1. gestelde

e1sen, dan blijkt de capacitieve opnemer een zeer aantrekkelijke

mogelijkheid te zijn, mits er een oplossing wordt gevonden voor ?t pro

bleem van de reeds eerder genoemde hoge oscillatiefrequentie, indien de

opnemer in een resonante schakeling wordt gebruikt. Vergeleken met andere

methoden van capaciteitsmeting, zoals brugmethoden, relaxatieschakelingen

en frequentiemodulatie, ligt het uit het oogpunt van eenvoud voor de

hand de resonantieschakeling te gebruiken. Op grand van de in het voor

gaande gereleveerde eigenschappen is gekozen voor een capacitieve druk

opnemer, waarbij de afstand tussen de platen de van de druk afhankelijke

grootheid is. Er zal nader worden ingegaan op deze opnemer in paragraaf

V.I.I.I. Voor een uitvoeriger beschrijving van de eigenschappen van

capacitieve opnemers en meetmethoden wordt verwezen naar de literatuur

(L8, L9, LID, LII).

111.2.2. De telemetrie systemen

Thans zal ingegaan worden op de mogelijke telemetrie systemen. Bij

nadere bestudering van literatuur hierover (LI2, LI3, LI4), blijkt dat

de systemen naar de aard van hun werking ingedeeld kunnen worden in

twee hoofdgroepen te weten, een groep systemen die werken op basis van

het frequentie multiplex principe en een groep systemen die werken op
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basis van het tijdmultiplex principe. De systemen die voorkomen ~n

beide groepen kunnen dan weer onderverdeeld worden naargelang de

methode die gevolgd wordt voor modulatie van het telemetriesignaal

op de hoogfrequent draaggolf van de zender~ zoals frequentie- en

fasemodulatie en amplitudemodulatie. Tevens vormt de aard van

code ring of representatie van het elektrische analogon van de ge

meten grootheden in het uiteindelijke telemetriesignaal t dat aan

de modulato,r van de hoogfrequentzender wordt aangeboden t een basis

voor de indeling van de systemen.

Voor wat betreft de frequentie multiplex systemen kan de werking in

grote lijnen als voIgt worden omschreven. Voor elke opnemer ~s een

zogenaamde subcarrieroscillator aanwezig t in de meerderheid der .ge-

vallen een spanningsgestuurde oscillator ofwe I V.C.O' t die in frequentie

wordt gemoduleerd door het signaal van de opnemer. Dit signaal dient

dan een met de gemeten grootheid evenredige gelijkspanning te zijn. De

centrale oscillatiefrequentie van elke subcarrieroscillator is verscb;llend t

terwijl ervoor wordt zorggedragen dat de relatieve frequentiezwaai '~an

elke oscillator bij gel~jk niveau van de stuurspanning voor elke

oscillator hetzelfde is. De diverse subcarrier oscillatorfrequenties

zijn gestandaardiseerd (I.R.I.C
I

• standards) en te vinden in handboeken

(LI5). Vervolgens worden de van de subcarrieroscillatoren afkomstige

signalen bij elkaar opgeteld en aan de modulator van de hoogfrequent

zender toegevoerd. Dit zijn of frequent ie- of fasegemoduleerde zenders

vanwege de grote signaal-ruisverhouding en storingsongevoeligheid die

met deze modulatiesystemen te behalen zijn ten opzichte van amplitude

modulatie. Aan deontvangkant wordt het telemetriesignaal weer in

zijn samenstellende componenten ontleed t door het toe te voeren

aan een met het aantal subcarrieroscillatoren overeenkomend aantal

bandfilters t die ieder op een centrale frequentie van zo'n subcarrier

oscillator zijn afgestemd. Het met de meetwaarde overeenkomende signaal

kan dan weer gedetecteerd worden door het uitgangssignaal van de ge-

noemde bandfilters toe te voeren aan frequentiediscriminatoren die ook

op de centrale frequentie van de corresponderende subcarrieroscillatoren

zijn afgestemd. Het aantrekkelijke van dit zogenaamde FM/FM systeem

schuilt in de eenvoud aan de zendkant die bereikt kan worden door voor
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de subcarrieroscillatoren geen spanningsgestuurde typen te gebruiken

maar door de opnemer zelf als frequentiebepalend element in de

oscillatorschakeling op te nemen. Maar het systeem als zodanig bezit

ook negatieve kanten. Indien namelijk het optellen aan de zendzijde

van de signalen van de subcarrieroscillatoren niet lineair plaats

vindt, zal een sterke onderlinge storing van de kanalen plaatsvinden

door overspraak. Een ander bezwaar vormt de complexiteit van de

schakelingen die aan de ontvangkant nodig zijn voor het realiseren

van de kanaalbandfilters, die voor een goede kanaalscheiding een

doorlaatkarakteristiek dienen te bezitten die aan beide zijden scherp

begrensd is. Ret is om deze redenen van overspraak en complexiteit

van de benodigde schakelingen dat is afgezien van het gebruik van een

frequentie multiplexsysteem. Bovendien speelde het feit dat het ver

vaardigen van goede en gevoelige frequentiediscriminatoren voor de be

oogde lage frequenties geen eenvoudige zaak is, en de onderlinge onuit

wisselbaarheid van de kanaalcomponenten hierbij ook nog een rol.

Een andere mogelijkheid vormen de systemen die werken op basis van her

tijdmultiplex principe. In grote lijnen kan de werking van deze systeTIlen

als voigt omschreven worden. De door de opnemers geleverde signalen

worden omgezet in gelijkspanningen die evenredig zijn met de waarde van

de gemeten grootheid. Deze gelijkspanningen worden toegevoerd aan de

kanaalingangen van een multiplexer die in een in de tijd vastliggende

volgorde het niveau van de door de kanalen aangeboden spanningen aftast,

met een frequentie die groter of gelijk is aan tweemaal de hoogste

frequentie waarmee de waarde van de te meten grootheid kan veranderen.

Aan de uitgang van deze multiplexer verschijnt een pulstrein waarin

de pulsen in dezelfde tijdsvolgorde worden gegenereerd als waarin de

kanalen worden afgetast. Ret is dus zo dat als het ware bij elk kanaal

een puis hoort, waarvan dan een kenmerkende grootheid bepaald wordt

door het niveau van de spanning die door het desbetreffende kanaal

worden afgegeven op het moment van aftasting door de ruultiplexer. De

kenmerkende grootheid van de puis kan dan zijn, de amplitude, de breedte

of de plaats t.o.v. een referentiepunt 1n de tijd. Ret aftasten van de

kanalen gebeurt met behulp van een mechanische of elektronische

commutator, waarbij de laatste om diverse voor de hand liggende

redenen steeds meer in gebruik komt. De pulstrein uit de mUltiplexer
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wordt nu aan de modulator van de hoogfrequent zender toegevoerd. Dit

levert, indien de amplitude van de pulsen bepaald wordt door de meet

waarde het zogenaamde PAM/FM systeem Ope De gevallen waarbij de breedte

van de pulsen of de plaats t.o.v. een vaste referentie evenredig is met

de meetwaarde leveren de respectievelijke pnM/FM en PPM/FM systemen Ope

Er 1S nog een mogelijkheid waarbij de meetwaarde van elk kanaal binair

wordt gecodeerd in een reeks pulsen, het zogenaamde PCM/FM systeem.

De laatstgenoemde systemen bezitten het voordeel dat een efficient

gebruik kan worden gemaakt van modulatiemethoden voor de HF zender zoals

frequency-shift-keying en fase omkeermodulatie.

Bij al deze systemen bevindt zich in de ontvanger een commutator die

synchroon loopt met de commutator 1n de zender. Door deze commutator

wordt de ontvangen pulstrein weer gescheiden in de met elk kanaal

afzonderlijk corresponderende pulsen, deze kunnen bij het PAM/FM systeem

rechtstreeks toegevoerd worden aan laagdoorlaatfilters, welke filters

als uitgangssignaal het oorspronkelijke signaal leveren volgens het

"sampling-" ofweI "bemonsteringstheorema" (LI6).

Ret voordeel van al deze systemen is het grote aantal kanalen dat

verwerkt kan worden en het feit dat de verwerking practisch geheel

digitaal kan geschieden, zodat gebruik kan worden gemaakt van standaard

geintegreerde circuits die momenteel voor zeer lage prijzen verkrijg-

baar zijn. Nadelen zijn de vereiste grote bandbreedte die tot hoge waarden

kan oplopen bij een groter aantal kanalen door de met dit aantal lineair

toenemende, vereiste schakelfrequentie van de commutator, dat het ge

bruik van een eenvoudige FM zender in de weg staat, en het feit dat bij

het gebruik van capacitieve opnemers toch nog gebruik moet worden gemaakt

van oscillatorschakelingen teneinde de capaciteitsvariaties in een

hanteerbaar elektrisch signaal om te zetten.

Voor beide hoofdsoorten systemen dus zowel frequent ie- als tijdmultiplex

systemen dient nog te worden opgemerkt dat de metingen continue ge

schieden.

Beide soorten systemen, dus zowel de frequentie multiplex als de tijd

multiplex systemen, leiden echter tot een veel te uitgebreide opzet

voor het doe1 dat gesteld was, een eenvoudig driekanaals telemetrie

systeem dat klein van afmetingen is en weinig energie gebruikt. Indien

genoegen wordt genomen met het bepalen van de meetwaarden op discrete

niette snel op elkaar volgende tijdstippen, in plaats van een continue
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bepaling, dan betekent dit een aanzienlijke vereenvoudiging.

Ret ontworpen systeem kan beschouwd worden als een oplossing die ligt

tussen enerzijds een frequentie multiplex- en anderzijds een tijd

multiplex systeem, in die zin dat hoewel de metingen op discrete

tijdstippen worden gedaan, er gebruik wordt gemaakt bij de opbouw

van het systeem van technieken zoals die bekend zijn bij de volledige

frequentie- en tijdmultiplex systemen, en waaraan deze- voor een deel

hun voordelen aan ontlenen. Vanwege het feit dat bij het ontworpen

systeem de kanaalinformatie in een vaste volgorde in de tijd wordt

verzonden kan in ruimere zin gezien het systeem toch weI als een tijd

multiplex systeem worden gekarakteriseerd.
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Beschrijving van het systeem aan de hand van een blokschema

In de hieronder geschetste figuren, is het ontworpen systeem in een

blokschema weergegeven(figuur IV.I.a-b). In deze figuren zijn de twee

hoofddelen waaruit het systeem bestaat te herkennen en weI het zend

gedeelte dat door de patient wordt meegedragen en het ontvanggedeelte

ten behoeve van de arts, dat vast is opgesteld. De componenten waar

uit deze hoofddelen zijn samengesteld zulle~ in het navolgende

worden besproken.

c,
..--

7~ .s.c.o.r

"""" ---
C~
~

,~ ... c. 0 .... H.~. MO. HF
,-.

"""" -
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figuur IV.I.a. zendgedeelte.

In deze figuur zijn:

C de capacitieve drukopnemers;
I, 2, 3

S.C.O •.I, 2, 3 de subcarrieroscillatoren;

M.S. de multiplexer en stuurschakeling;

M.D. de F.M. modulacor/oscillator;

HF. de hoogfrequent eindtrap,die de antenne stuurt;

V. voeding met minimum batterijspanningsbeveiliging
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figuur IV.l.b. ontvanggedeelte

In deze figuur zijn:

H.F.T.

M.F.D.

N.V.

M.V.

de hoogfrequent tuner;

de middenfrequent versterker en F.M. detector;

niveauversterkers voor het laagfrequent signaal;

monitorversterker, ten behoeve van het afstemmen op de zender;
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luidspreker;

demultiplexer;

tijdmeetschakeling en verschilpulsgenerator;

integrator, gevoeligheidscorrectieversterker;

ruisonderdrukker;

veldsterktemeter;

sample- and holdschakeling;

meteraanpasversterker;

uitgang voor de recorder;

meter voor het naar keuze uitlezen van de kanalen;

voeding voor het geheel.

De werking van het geheel verloopt nu als voIgt (zie figuren):

De capacitieve drukopnemers zijn elk met een kabel aangesloten aan de

bijbehorende subcarrieroscillatoren. Deze oscillatoren zijn zogenaamd

"gated" oscillatoren, dat wil zeggen, de schakeling oscilleert slechts

gedurende de tijd dat een daartoe strekkend commandosignaal aanwezig is,

welk signaal door de multiplexer stuurschakeling wordt gegenereerd. De

capaciteit van opnemer en kabel samen vormt voor de oscillatorschakel lng

het frequentiebepalend element, echter niet rechtstreeks. Immers, in

het voorgaande hoofdstuk is dit ook al reeds naar voren gebracht, de

geringe waarde van de capaciteit vormt over het algemeen een be

lemmering voor het gebruik van deze opnemers. Afhankelijk van kabel

lengte en geometrische factoren kan gerekend worden met een capaciteit

van kabel en opnemer samen van globaal 100 a 200 pF. Wordt nu deze

capaciteit gebruikt als frequentiebepalend element in een oscillator

schakeling, dan zal met een noodzakelijk bijbehorende ~elfinductie

van fysiek nog aanvaardbare afmetingen, de oscillatiefrequentie van

de schakeling zeker nog boven de 100 kHz liggen, een waarde die veel

te hoog is voor rechtstreekse modulatie op een hoogfrequent zender,

van eenvoudige opzet. Bij de hier gebruikte subcarrieroscillatoren is

dit probleem ondervangen door een elektronische kunstgreep. Deze kunst

greep bestaat in concreto hieruit dat de capacitieve opnemer niet

rechtstreeks wordt aangesloten op de oscillatorschakeling maar via een

gyratorschakeling. Zo'n gyratorschakeling is een vierpool met als

vierpool matrix:



-17-

- R Ig 2v =
I

V = R II2 g

indien de richtingen van spanning en stromen gegeven zijn als in

figuur IV. 2.

figuur IV.2. gyrator.

met LjwL

C aangesloten op

klemmen I-I' als
1

jwC '

R 2
Z = g

in l/jwC

Hierin is R een overdrachtsconstante van de vierpool, de zogenaamde
g

gyratieweerstand. Wordt nu aan de klemmen 2-2' een impedantie Z aan-

gesloten, dan wordt deze impedantie Z door de vierpool getransformeerd
R 2

naar een impedantie ~ aan de klemmen I-I '. Wordt dus een capaciteit

de klemmen 2-2', dan gedraagt de gyrator zich aan de

een zelfinductie, immers de impedantie Z. aan I-I'
1n

wordt met Z

De grootte van de zelfinductie wordt dus mede bepaald door de waarde

van de gyratieweerstand R • In de gebruikte subcarrieroscillatoren
g

wordt dit principe toegepast. Wordt nu parallel aan de klemmen I-I'

een -vaste- condensator C
I

geplaatst, zie figuur IV.3., dan ontstaat

een elektrische trillingskring, een parallelkring, waarvan de

resonantiefrequentie wordt gegeven door formule 4.2.:

(4.2.) w
1

=~
I I

=
R Ic . 7C

g 1
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--

figuur IV.3. parallelkring

Nemen we nu aan dat er een in eerste benadering lineair verb and bestaat

tussen de capaciteit van de opnemer e en de uitgeoefende druk op de

opnemer p volgens:

e = e + ~e = e + K.po 0

met keen evenredigheidsconstante dan kan formule 4.2. geschreven wonlE~n

als:

(4.3.) w

ofweI:

1 1
= ~R--:\l7::e'-- • 7C

g 1
= R Ie . Ie + kpl ,

g I 0

(4.4.) 1
1" = - = R Ie l' Ie .w g 0

11 + kp
e

o

Indien ~e = kp «e en na reeksontwikkeling en afbreken na de lineaire
" 0

term resulteert dan uiteindelijk 4.5.

(4.5.) 1" = R . l~le•
g 0

k
{I + 2C . p}

o

Deze uitdrukking vormt de basis voor de meetmethode.

Samenvattend kan dus gezegd worden dat de s.c.a.'s oscillatorschakelingen

zijn die oscilleren gedurende de tijd dat een daartoe strekkend

commandosignaal aanwezig is, en waarvan de trillingskring wordt gevormd

door een vaste condensator parallel aan een gesimuleerde, variabele

zelfinductie welke gesimuleerde zelfinductie wordt gevormd door een

gyratorschakeling, die aan een paar van zijn klemmen wordt afgesloten

met de, variabele, capaciteit van de drukopnemer. De periodetijd van de
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oscillatorfrequentie wordt. gegeven door de volgende formule:

1T=f
21f

W
21fT, met T volgens formule 4.5.

Zoals iri het voorgaande reeds werd aangegeven, ontvangen de s.c.a. 's

cornrnandosignalen voor weI of niet oscilleren. Deze signalen worden

gegenereerd door de multiplexer stuurschakeling. Deze multiplexer

stuurschakeling, M.S., bestaat uit drie delen te weten een klok

schakeling die de S.c.a. 's in een vaste volgorde in de tijd gedurende

een vaste tijd laat oscilleren, een sommeerversterker~ waaraan de

uitgangssignalen van de s.c.a.'s worden toegevoerd en deze op het ge

wenste niveau brengt voor de hoogfrequent zender en een synchronisatie

pulsgenerator, die telkens bij het begin van een cyclus dit begin

markeert met een puIs, de synchronisatiepuls. Deze signalen zijn in

figuur IV.4. weergegeven in hun onderlinge tijdsvolgorde terwijl oak

het signaal dat aan de uitgang van de sommeerversterker verschijnt in

dezelfde figuur is weergegeven. Voor wat de synchronisatiepuls betreft

kan worden opgemerkt dat deze wordt gegenereerd door een eenvoudige mono

stabiele multivibrator, de impulsduur is namelijk niet van belang. Tn

de ontvanger wordt de synchronisatiepuls op amplitude gedetecteerd. De

klokschakeling van de M.S. bestaat uit een multivibrator met daaraan

gekoppeld een tweedeler. De vier mogelijke toestanden van deze

comb ina tie worden met behulp van logische NAND-schakelingen gedecodeerd

en vormen dan de commandosignalen voor synchronisatiepulsgenerator

en s.c.a. 'so Het laatste deel van de M.S. bestaat uit een somrneerver

sterker, waaraan zoals eerder reeds werd gezegd, de uitgangssignalen

van de s.c.a. 's en de synchronisatiepulsgenerator worden toegevoerd.

Deze sommeerversterker bestaat uit vier transistoren met een gemeen

schappelijke collectorweerstand, gevolgd door een spanningsversterker

trap met emittervolgeruitgang. Deze uitgang is verbonden met de

modulatie ingang van de H.F. F.M.zender.

De H.F. zender bestaat uit twee delen te weten de modulator-oscillator

en hoogfrequent eindtrap. De modulator-oscillator is een Colpitts

oscillator, die in frequentie wordt gemoduleerd door variatie van de

basis-collector-capaciteit van de oscillator transistor, door het

laagfrequent signaal. Het hoogfrequent signaal van de M.a. wordt toege

voerd aan de H.F. eindtrap, die er enerzijds voor zorg draagt dat het

hoogfrequent signaal versterkt aan de antenne wordt toegevoerd en
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anderzijds terugwerking verhindert van de antenne op de oscillator.

In eerste instantie is getracht deze - energie kostende - eindtrap

weg te laten en de antenne rechtstreeks te koppelen aan de M.O.,

maar de belasting van de oscillator door de antenne was zo groot en

de uitgestraalde energie zo gering, dat deze trap noodzakelijkerwijs

moest worden toegevoegd. Rest nog te vermelden, de voeding van het

geheel. De energie voor het geheel aan de zendzijde wordt geleverd

door twee Mallory-kwikbatterijen van 8,4 volt, type TR 136, die ver

bonden zijn met een schakeling die een tweeledig doel heeft. De

spanning van de batterijen neemt namelijk af in de tijd bij gebruik.

Teneinde nu het verloop van de instelling tegen te gaan van de

diverse schakelingen, door variatie van de voedingsspanningen, worden

de batterijen aangesloten via een eenvoudige stabilisatieschakeling,

die de varierende batterijspanning omzet in een gereguleerde spanning

van plus en min 6 volt t.o.v. aarde. Een andere taak van deze voedings

schakeling is het afschakelen van de voedingsspanningen bij het be

reiken door de batterij van een spanning van een vooraf ingestelde

minimum waarde. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van twee

transistoren in een gesimuleerde unijunction transistorschakeling,

welke schake ling "doorslaat" op het ogenblik dat de batterijspanning

een bepaalde minimum waarde passeert. De batterijen worden dan door

deze gesimuleerde unijunction schakeling, "kortgesloten" waarbij het

restant van de energie dat dan nog aanwezig is in de bijna uitgeputte

batterij~n wordt gedissipeerd in deze schakeling. Door de toegenomen

inwendige weerstand en de lage rest energie van de batterijen kan dit

gebeuren zonder gevaar voor vernietiging van de schakeling.

Ret hele zendgedeelte van het telemtriesysteem is ondergebracht in

een metalen kastje met afmetingen, 197 x 112 x 33 rom., met een totaal

gewicht inclusief batterijen van gram. Ret door de telemetriezender

uitgezonden signaal wordt ontvangen met een F.M. ontvanger, die uit

drie bouwstenen bestaat, (zie ook figuur IV.I.b.) te weten een hoog

frequent tuner, die op de zendfrequentie wordt afgestemd, een midden

frequent versterker met ratiodetector voor detectie van het ontvangen

F.M. signaal, die tevens het stuursignaal levert voor de "automatic

frequency control" regeling van de tuner, en een ruisonderdrukker.
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Deze ruisonderdrukker heeft een tweeledig doel en wel enerzijds het

afschakelen van de laatste M.F. trap van de ontvanger en daarmee het

uitschakelen van de ontvangst indien door enigerlei reden het

antennesignaal beneden een instelbaar minimum niveau daalt, anderzijds

levert deze schakeling een met de sterkte van het antennesignaal

evenredige gelijkspanning die aan een draaispoelinstrument kan worden

toegevoerd, de zogenaamde "S"-meter. Met behulp van deze meter kan de

tuner nauwkeurig op de zenderfrequentie worden afgestemd, door op

maximale wijzeruitslag af te stemmen. Opgemerkt dient nog te worden

dat zowel de A.F.e.-regeling als de ruisonderdrukker uitgeschakeld

kunnen worden. Dit kan van nut zijn bij het afstemmen van de ont

vanger. De hierboven genoemde bouwstenen zijn fabriekselementen van

het fabrikaat Gorler, die normaal in de handel verkrijgbaar zijn.

Voor nadere specificaties en schema's wordt verwezen naar de bijbehorende

literatuur (LI7). Met het oog op de moeilijke problemen die zich voor

doen bij het vervaardigen van dit soort hoogfrequent ontvangstschakelingeu t

kostprijs en tijdsduur is afgezien van vervaardigen in eigen beheer en

is de voorkeur gegeven aan het gebruik van de boven beschreven fabriek8

elementen. De tijdconstante van de A.F.e. regeling van de ontvanger is

vergroot van 22 ms tot ca. 1,9 s ter verbetering van de weergave van de

synchronisatiepuls, die een duur heeft van ca. 10 mssec, bij inge

schakelde A.F.e. Het laagfrequent signaal dat nu aan de laagfrequent

uitgang van de detector van de ontvanger beschikbaar is wordt toegevoerd

aan een zogenaamde deemphasisfilter, een integrerend Re netwerk met

een tijdconstante van 33 ~s. Hoewel in de gebruikte zender geen preem

phasis is toegepast bij de modulatie, is in de ontvanger toch dit

filter toegepast vanwege het neveneffect van dit filter, namelijk het

laagfrequent signaal achter dit filter is ook de laatste resten kwijt

van de 10,7 MHz middenfrequentie van de ontvanger. Dit "schone" signaal

wordt nu toegevoerd aan twee spanningsversterkers, N.V., twee lineaire

I.e. 's in op - amp - schakeling, die het aangeboden signaal in spanning

versterken en het impedantieniveau naar beneden brengen. Het uitgangs

signaal van een van deze versterkers wordt via een kabel toegevoerd aan

de monitor, een laagfrequent voorversterker-eindversterker in I.e. vorm
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de MC 1306 P van Motorola met daaraan gekoppeld een luidspreker,

teneinde het telemetriesignaal hoorbaar te maken. Dit vereenvoudigt de

afstemming van de ontvanger en geeft bovendien de mogelijkheid van een

voortdurende auditieve controle op de goede werking van de telemeter.

Het uitgangssignaal van de andere spanningsversterker wordt nu toege

voerd aan de signaalverwerkingseenheid van de ontvanger en weI aan de

demultiplexer. Deze demultiplexer scheidt het samengestelde telemetrie

signaal in zijn drie componenten, de signalen van de s.c.a.'s in het

zendgedeelte, en levert de commandosignalen voor de na de demultiplexer

volgende uitleesschakelingen voor de drie kanalen. De werking van deze

demultiplexer is als voIgt:

Het signaal wordt toegevoerd aan een Schmitt-trigger, waarvan de

amplitude van de referentiespanning zo hoog ligt dat aIleen de amplitude

van de synchronisatiepuls hierboven uitkomt. De aanwezigheid van de

synchronisatiepuls wordt hiermee gedetecteerd. De van de Schmitt-trigger

afkomstige impuls wordt nu toegevoerd aan de eerste van een keten van

monostabiele multivibratoren, waarbij door de negatief gaande flank van

de puIs van een monostabiele multivibrator de volgende triggertenzovoorts

tot de hele keten aan de beurt is geweest. Met behulp van poortschakelingen

wordt ervoor zorg gedragen dat geen retriggering van het geheel kan

plaatsvinden zolang de hele pulssequentie nog niet is afgelopen. De

impulsen van de monostabiele multivibratoren worden ook toegevoerd aan

een stel poortschakelingen waaraan tevens het telemetriesignaal wordt

aangeboden nadat dit eentweede Schmitt-trigger is gepasseerd, waarvan

het referentieniveau op nul volt ligt. De bedoeling van deze Schmitt

trigger is het omzetten van de sinusvormige s.c.a. signalen in blok

vormige waarvan de amplitude is aangepast aan de logische niveau's van

de gebruikte DT~L logische schakelingen. De in het voorgaande beschreven

werking van de demultiplexer wordt nader toegelicht met behulp van de

figuren IV.S. en IV.6. die respectievelijk de opbouw van de demultiplexer

weergeven en in tijdvolgorde de signalen op de diverse punten.

In het tijdvolgorde diagram is te zien dat de tijd gedurende welke het

signaal van een s.c.a. door de bijbehorende poort wordt doorgelaten,

korter is als de werkingsduur van de s.c.a. De reden hiervoor is het

vermijden van de in- en uitschakelverschijnselen die het begin en einde
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van de werkingsduur van een S.C.O. markeren. Ook een eventueel

verloop van de cyclusduur van de multiplexer kan hiermee worden op

gevangen. De uitgangssignalen van de poorten S.C.O. I, 2 en 3 en de

bijbehorende schakelimpulsen afkomstig van de monostabiele multi

vibratoren 2, 4 en 6 worden nu toegevoerd aan de respectievelijke

uitleesschakelingen van de drie kanalen. Ret eerste deel van zo'n

uitleesschakeling wordt gevormd door een tijdmeet en verschilpuls

generator T.V.P. (zie figuur IV.I.b.). De bedoeling van deze

schakeling is, het opwekken van een impuls waarvan de duur gelijk is

aan het verschil in tijdsduur van tien volledige perioden van het

s.c.o. signaal en de tijdsduur van een locaal opgewekte referentie

impuls waarvan de duur instelbaar is.

Deze schakeling bestaat uit een synchrone tienteller, die op elke

negatief gaande flank van de pulsjes geleverd door de s.c.o. poort

een positie verder gaat. Deze teller wordt voor het begin van de

telsequentie gereset op de stand nul door de schakelimpuls, die bij

het desbetreffende kanaal hoort. Dit zijn de impulsen die geleverd

worden door de monostabiele multivibratoren 2, 4 en 6. (zie figuren

IV.5. en IV.6.). Stand I van deze teller' wordt met een poortschakeling

gedecodeerd (figuur IV.7.). Dit heeft tot gevolg dat de eerste

negatief gaande flank en de elfde een uitgangspuls veroorzaken bij

deze poortschakeling. Riermee wordt bereikt dat, mede ten gevolge

van het geinverteerd toevoeren van het S.C.O. poortsignaal, telkens

10 volledige perioden van het S.C.O. signaal worden geteld. De uit

gangspulsen van de decodeerschakeling van de tienteller worden nu

toegevoerd aan een flip-flop die ook reeds voor het begin van de

telsequentie door de schakelimpuls van het kanaal gereset 1S. Bij het

de eerste keer bereiken van de stand van de tienteller wordt deze

flip-flop getriggerd. De uitgang van deze flip-flop gaat nu van een

hoog logisch niveau naar la~g logisch niveau. Aan de uitgang van de

flip-flop is een monostabiele multivibrator verbonden, die nu door

deze negatief gaande flank wordt getriggerd. De impulsduur van deze

monostabiele multivibrator is regelbaar. Bereikt de tienteller nu

voor de tweede keer de positie I, er zijn dan precies tien volle

periodes van het S.C.O. signaal verstreken, dan wordt de flip-flop
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weer getriggerd en gaat zijn uitgang van logisch laag niveau naar

hoog niveau. Hiermee is bereikt dat aan de uitgang, van de flip-flop

een impuls ontstaat waarvan de duur overeenkomt met tien periodes

van de s.c.a. signaal. De duur van deze impuls wordt nu vergeleken

met de duur van de impuls die wordt afgegeven door de eerder beschreven

monostabiele multivibrator, met behulp van een poortschakeling. Deze

vergelijkschakeling geeft nu een impuls af waarvan de duur gelijk is

aan het verschil in tijdsduur van de impulsen di~ afgegeven worden

door de flip-flop en de monostabiele multivibrator. Voor het begin

van de metingen wordt de pulsduur van deze monostabiele multivibratoren

bij elk kanaal zodanig afgeregeld dat de vergelijkschakeling geen ver

schilpuls genereert. Dit betekent dus dat de pulsduur van de mono

stabiele multivibrator overeenkomt met tien maal de periodetijd van de

oscillatorfrequentie van de overeenkomstige subcarrier oscillator in het

zendgedeelte, bij onbelaste drukopnemer. De vergelijkschakeling levert

een verschilpuls af zowel in het geval dat de puIs van de multivibrator

langer is als de puIs van de flip-flop, als in het geval dat de puIs

van de multivibrator korter is als de puIs van de flip-flop. Dit is

gedaan teneinde deze nulafregeling, die dus telkens voor de aanvang van

een serie metingen, na aansluiten van de drukopnemers moet geschieden,

te vergemakkelijken. De draaispoelmeter M wordt op minimale uitslag

afgeregeld met behulp van de knop waarmee de impulsduur van de mono

stabiele multivibrator wordt geregeld. De schematische opbouw van de in
-_.__..._-----

het voorgaande beschreven tijdmeet en verschilpulsgenerator en het tijdvolg-

ordediagram van de erin voorkomende signalen worden weergegeven in de

figuren IV.7 tim IV.9.

-
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IV.7. apbouw tijdmeet-verschilpulsgenerator.
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Na de in het voorgaande beschreven nulpuntsafregeling zal er dus aan

de uitgang van de verschilpulsgenerator geen puls aanwezig zijn.

Wordt de opnemer nu mechanisch belast, dan zal overeenkomstig formule

4.3. de oscillatiefrequentie van de subcarrieroscillator afnemen en

dus de periodetijd van de oscillatie toenemen, dit heeft tot gevolg

dat de hiermee gekoppelde pulsduur van de flip-flop van de tijdmeter

toeneemt. Deze pulsduur wordt dus langer als die van de monostabiele

multivibrator, hetgeen tot gevolg heeft dat aan de uitgang van de

verschilpulsgenerator nu wel een puls versc&ijnt, welks tijdsduur

zoals gezegd, gelijk is aan het verschil in duur van de flip-flop puls

en de multivibratorpuls. De duur van deze impuls is dan gelijk aan

(volgens formule 4.5):

(4.6) t = 20ifT 20if
.rc: -R V 4f!-.k.P.

g 0

met p = p gemiddeld over de duur van de 10 perioden.

Voor het converteren van detijdsduur van deze verschilpuls 1n een hier

mee evenredige gelijkspanning zorgt de navolgende schakeling.

De verschilpuls van de verschilpulsgenerator wordt toegevoerd aan een

integrerende schakeling zoals geschetst in figuurIV. 10. De uitgangs

spanning van deze schakeling heeft nu de gedaante zoals geschetst in

figuur IV. II .

fig. IV.IO. Integrerende schakeling.
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fig. IV. II. Uitgangsspanning integrerende schakeling.

Ret toevoegen van de weerstand R aan de schakeling heeft tot gevolg
o

dat de drift vermindert, de schakeling is nu voor gelijkspanning

tegengekoppeld, en dat kan worden afgezien van het toevoegen van een

extra schakeling om de integrator te resetten na afloop van de integratie

periode. De in fig. IV.II. aangegeven spanning -V zal nu een maat zijn

voor de breedte van de verschilpuls. Ret uitgangssignaal van de integrerende

schakeling wordt toegevoerd aan een spanningsversterker met regelbare

versterking. Deze spanningsversterker draait het uitgangssignaal van de

integrator 1800 in fase en maakt het mogelijk, door de regelbaarheid

van de versterking, een aanpassing uit te voeren voor de waarden van k

en C (zie form. 4.6) die van opnemer tot opnemer kunnen verschillen.
o

Ret is dus mogelijk de volle schaaluitslag van de gebruikte recorder en

meter per kanaal af te regelen. Ret signaal dat uit deze spanningsver

sterker komt wordt nu toegevoerd aan de sample- and holdschakeling, S.R.

in fig. IV.lb. Deze schakeling meet telkens na afloop van de verschilpuls

de topwaarde V van de spanning zoals die door de niveauversterker achter

de integrator geleverd wordt, en "onthoudt" deze waarde tot na de afloop

van de integratie in de volgende meetcyclus. De werking van deze

schakeling verloopt als voIgt (zie fig. IV.12). Door een cornrnandosignaal

op de gate van de FET zal deze FET in geleiding komen waarna de condensator
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C snel zal worden opgeladen tot de spanning op de condensator gelijk

...." •• 1 o--~

c 'rL.... .....I

fig. IV.I2. Sample and hold schakeling.

wordt aan de signaalspanningwaarde, in ditgeval V, op de source van

de FET. Na het laden van de condensator wordt de FET dichtgestuurd en

houdt de condensator verder de spanning die hij had op het moment dat

de FET dicht ging. Aan de uitgang van de Ix versterker die op de

condensator is aangesloten is nu deze spanning beschikbaar voor de

registrerende schrijver. Aan deze uitgang is nog een aanpasversterker

aangesloten ten behoeve van de sturing van de in het apparaat ingebouwde

draaispoelmeter voor directe aflezing van de meetwaarden. Deze meter is

omschakelbaar uitgevoerd voor de drie kanalen. Opgemerkt dient weI te

worden dat de beschrijving van de werking niet geheel aan de werkelijkheid

voldoet. De afwijkingen die optreden zullen later worden besproken als

nader op de werking van de gebruikte schakelingen wordt ingegaan. Ini-fil

fig. IV.I3. wordt in grote lijnen de werking nag eens aangegeven. Hier

bij dient opgemerkt te worden dat de figuur slechts dient ter illustratie,

tijd en spanningsschalen zijn volstrekt niet in overeenstemming met de

werkelijkheid.
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V. Nadere beschrijvingvan de gebruikte componenten en schakelingen

van het telemetriesysteem

Nadat in het voorgaande hoofdstuk een overzicht is gegeven van de

werking van het gehele telemetriesysteem, zal nu nader worden ingegaan

op de componenten en schakelingen, die gebruikt zijn voor de realisatie

van het geheel. Hierbij zal worden uitgegaan van de indeling zoals

geschetst in de fig. IV.I.a-b.

V.I.I. De subcarrieroscillator-----------------------

De subcarrieroscillator is een "gated" Colpittsoscillator, de

schakeling oscilleert slechts bij de aanwezigheid van een daartoe

strekkend commando signaal. De s.c.a. is eigenlijk opgebouwd uit

3 hoofdonderdelen, te weten, de capacitieve drukopnemer, de gyrator

schakeling die de - variabele - capaciteit van de opnemer transformeert

in een - variabele - zelfinductie, en de eigenlijke oscillator

schakeling waarbij dus het samenstel van opnemercapaciteit met gyrator,

de zelfinductie vormt van de oscillatorkring. Deze drie hoofddelen

zullen nu nader besproken worden.

Bij de ontwikkeling van een geschikte opnemer zijn eerst pogingen in

het werk gesteld een opnemer te vervaardigen waarbij de afstand tussen

de condensatorplaten wordt bepaald door de mate van samendrukking van

het gebruikte dielektricum onder invloed van de aangelegde mechanische

druk. Aanleiding tot deze paging was een tweetal publicaties (118, 119)

waarin het gebruik van een capacitieve drukopnemer met compressibel

dielektricum wordt beschreven. De pogingen am tot een bruikbare opnemer

van deze constructie te komen hebben geen resultaat gehad tengevolge van

de grote hysterese en elastische nawerking die de gebruikte compressibele

materialen vertoonden. Gebruikt zijn diverse soorten rubber, schuimrubber,

schuimplastic van verschillende dichtheid, en plastic folies. De bij

deze metingen gebruikte configuratie van de condensator was zoals ge

schetst in fig. V. I. Deze configuratie gaf de mogelijkheid de buitene-te!
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elektroden te aarden, waardoor een elektrische afscherming wordt ver

kregen- van de "hete" binnenelektrode.

.1.,ki,.• .I." ... " M ....

tG'"~<t4~

fig. V.I. Opnemer met compressibel dielektricum

Enige resultaten van metingen met diverse materialen zijn weergegeven

in grafiek I van de bijlagen, ter illustratie. Op grond van deze

metingen lijken de resultaten en opmerkingen van R. Knapp en P.L. Bradley

aanvechtbaar (L 19). In deze grafiek is ui tgezet de oscillatiefrequer' j ie

als functie van de op de opnemer uitgeoefende druk. Dit ook in verband

met het gebruik van formule 4.5. Na de teleurstellende resultaten is

dit principe verlaten en is een capacitieve drukopnemer ontwikkeld op

basis van de configuratie zoals geschetst in fig. V.2. Bij deze opnemer

zijn dus de buitenste - geaarde - condensatorplaten, gebogen uitgevoerd

en gemaakt van veerkrachtig materiaal, tombak van 0,4 mm dike Onderlinge

elektrische isolatie van de elektroden vindt plaats door plaatjes mica,

waarvan de afmetingen gelijk zijn aan die van de elektroden. Mechanische

stabiliteit wordt verkregen doordat de buitenste elektroden aan een zijde

aan elkaar zijn bevestigd met behulp van een soldeerverbinding. De

middelste elektrode zit hier met de mica isolatieplaatjes tussen geklemd

en het geheel wordt nu 1n een siliconenrubber omhulling geschoven waar

het klemmend 1n past. Verdere fixatie van de binnen-st-el elektrode ten

opzichte van de buiten elektroden wordt ook nog verkregen door de ver

bindingen van de. elektroden met de opnemerskabel.
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fig. V.2. Opbouw van de capacitieve drukopnemer

Enige afmetingen van de onderdelen van de opnemer worden gegeven in

de figuren V.3., V.4. en V.5.

fig. V.3. Maatschetst condensatorplaten

fig. V.4. Maatschets mica isolatieplaatjes

De opnemer wordt met de apparatuur verbonden met een coaxiale kabel

van 80 em. lang. De eigen capaciteit van deze kabel is 95 pF per meter,

de diameter 2 rom. De verbinding vindt plaats met behulp van een
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Amphenol connector type piN 27-800 en type piN 27-7. De omhullingen van

de drukopnemers zijn gegoten van een soort siliconenrubber, met behulp

van een speciaal daarvoor vervaardigde gietmal. De afmetingen van deze

rubber omhulling worden gegeven door onderstaande figuur.

1_.. --.P'· ..t=t=:={!:
~4

fig. V.5. Afmetingen rubber omhulling

De gebruikte siliconenrubber is van Midland silicones Ltd. en bestaat

uit twee componenten te weten: cold cure elastomer 9161 en catalyst

N9126. Deze twee componenten worden ~n een door de fabriek voorgeschreven

verhouding gemengd en daarna in de gietmal gegoten. Na het uithardings

proces, dat in ongeveer een etmaal voltooid is, kunnen de rubber om

hullingen uit de gietmal worden verwijderd en op lengte worden gebracht.

In het navolgende zal een eerste orde benaderende berekening worden ge

geven voor de capaciteit van de opnemer en voor de verandering van de

capaciteit als functie van de druk.

Hiervoor zal worden uitgegaan van de configuratie zoals geschetst in

figuur V.2. welke configuratie in fig. V.6. opnieuw is gegeven met

coordinatenstelsel, deze figuur is niet op schaal en slechts illustratief

bedoeld. Slechts de helft van de opnemer, dus met een verende buiten

elektrode is geschetst.

Voor de berekening van de capaciteit wordt uitgegaan van de formule voor

de capaciteit van een vlakke plaatcondensator, waarvan de ruimte tussen

de platen is gevuld met twee verschillende dielektrica. Immers in de

capacitieve opnemer wordt de ruimte tussen de platen gevuld door lucht

en door mica.

Voor de capaciteit van zoln condensator geldt de volgende formu~e

(zie ook fig. V.7.):
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£ A
C = -:-_0---:,_

d) d2-+
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fig. V.7. Vlakke plaatcondensator met twee dielektrica
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Voor de oppervlakte van een infinitesimaal element van de opnemer kan

geschreven worden:

dA .. b dx

Nu is x .. r sin~ en dus dx .. sin~ dr + r cos~ d~

Nemen we nu aan dat de buitenelektrode een deel van de omtrek van een

cylinder is, dan is r .. constant dus dr .. 0t en wordt:

dx .. + r cos ~d~

Voor dA kan dus geschreven worden:

dA .. br cos~d~

Voor de capaciteit van dit stuk geldt:

nit wordt:

Nu geldt voor d):

d) .. r cos~ - 1

Uiteindelijk wordt dus de capaciteit

dC

ofweI

E
O

E1E2 br cos~d~

E
1
d2 + E2(r cos~-l)

(V.2) dC ..
E

O
E

1
E2 br

E)d2 - E2l
___c.;;..O.;;..s.;;..~~ d~

E2r

) + -E-)""d-2~--E-2~1 cos ~

Voor de capaciteit van de gehele opnemer geldt nu:

2E
O

E
1
E2 br ~o

cosp(V.3) C .. f d</>E
1
d2 - E2l

-~
- a cos~

0met

(V.4)
E2r

a ..
E2l - E

1
d2
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Oplossen:

<Po
J
-<Po

-a cos W+ I-Id<p
I - a cos<p

I 2E OE I E
2

br <Po <Po
C =- . ('- ,J d<P - J-a E

l
d

2
- E

2
l -<p -<p

0 0

d<p )
I - a cos<p

d<p )
- a cos<p

J dp
I - a cos<p

Volgens een tabellenboek (L20) is

(-a-I)tan! +
== -.;....2..1_"". log~{ 2

a - I (-a-I)tan! -
2

"d" 21n 1en a > I

--r.; a -I

2 \
.; a -I

Dat aan deze voorwaarde voldaan 1S voIgt uit de uitdrukking voor a

(formule V.4) als bedacht wordt dat d2 == 0,1 rom en r zeer groot is,

dus

a 'V .E. en .E. > I
1 1

Voor de totale capaciteit van kabel en opnemer kan nu geschreven

worden:
<Po -z-:- 2

(a+l)tan :2 -.; a -I
log{ <j> }

o .;""'r(a+l)tan :2 + a-I

Deze formule kan iets vereenvoudigd gehanteerd worden door gebruik te

maken van de volgende gegevens:

Voor kleine <p is tan <p 'V <p
<Po

dus tan 2 'V

<Po is gelijk aan de lengte van de boog gedeeld door de straal dus

in dit geval (zie ook figuur V.6.)

<p, 'V ~ en a 'V r
l

en nemen we deze waarde verder constant.
o r

Voor de capaciteit van de opnemer zonder kabel kan dan geschreven worden:
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a+1 h
2 ' 2r - 1. 2

C = 2E:
o

E:
1
b{ 2h 1 log

la -I
} }2 I { a+1 hopn r la -I + 12 ' 2rla -I

Ste1
a+1

2 •la -I

h = e met e > 1 dan
2

e 1
C 2E: oE:] b

{2h 1 log (r )2}= 2 ;opn r ela -] -+ ]
r

= 2E: oE:]b
{2h ]

I log (~)2}
,j 2r a -I

e+r

e+r 2
log (---) kan nu 1n een Taylor reeks ontwikke1d worden, indien r < e.e-r
Teneinde deze conditie te kunnen verifieren is de verhouding r/e

numeriek bepaa1d met:

~ 2'2 2 la2-] I 2 L'""':""'r c +g 2/a -] . c +g C
- = x '" '" 2g . la -]
e 2g (a+]) h 2g

invullen van de numerieke waarde 1evert dan r < e.

Deze ontwikke1ing 1evert een reeks in oneven macht van r op, bij af

breken na de 1ineaire term wordt met behu1p van deze reeks dus de

vo1gende vereenvoudigde uitdrukking voor de capaciteit van de opnemer

verkregen:

(V.5) C = 2~ ~ b {2h + 8 }
opn "" 0 ""I r (a+ ] )hr.

222
Bedenken we verder dat r = 1 + c dan

2 12
= c2r -

(r+1) (r-1) 2
1c r '" -+ a '"

2 2
2 crg = c -+ r

2g
dan

C • 2E:oE:]b
{4hg 2

opn 2 +~}
c hg



£ =
I

-41-

Betrekken we nu dereeeleafmetingen van de opnemers 1n onze be-

h · d . d . /22sc ouw1ngen an Z1en we at L ~ c 1mmers L = vC + g .

Nu is voor de opnemer in de rubber hoes c = IS x 10-3m en~g ~ 0,3 x 10-3m•

Hierdoor kan de uitdrukking voor de capaciteit nog verder vereenvoudigd

worden tot:

~ 2c(V.6) C = 2£ £Ib { +--}opn 0 c g

-12Invullen van de numerieke waarden levert met £ = 8,86 x 10 en
o-3 -3 -3b = 10 x 10 m g = 0,15 x 10 m c = IS x 10 m.

voor de capaciteit van de opnemer zonder kabel:

o 6 30Copn ~ 17,72 {-is + TS} pF ~ 36 pF op

Dit is in goede overeenstemming met de over het algemeen aan de opnemers

gemeten waarden van 38 a 40 pF. Metingen geven de aanwijzing dat de

temperatuurscoefficient van de capaciteit van de drukopnemer verwaarloos

baar klein is.

Een willekeurige opnemer 1S 1n een oven verwarmd van ~ 26 0 C tot 52oC,

dit temperatuur traject is gekozen omdat verwacht wordt dat de werkelijke

bedrijfstemperatuur bij de medische toepassing van de opnemer hierbinnen

zal liggen. De capaciteit van de opnemer is gemeten met een Rhode en

Schwarz K.A.R.U. capaciteitsmeter. De resultaten zijn gegeven in

grafiek 2 van de bijlagen. De temperatuurafwijking van opnemer en kabel

blijkt binnen de meetnauwkeurigheid van dit apparaat te liggen.

Voor wat betreft de drukafhankelijkheid van de capaciteit van de opnemer

kan worden opgemerkt dat deze moeilijk kwantitatief te voorspellen valt.

Er spelen hierbij enige factoren een rol. De stijfheid van de tombak

elektroden is niet bekend, en ook de verdeling van de mechanische druk

over de wanden van de siliconenrubber omhulling en de opnemer zelf spelen

een grote rol. Bovendien hangen de elastische eigenschappen van de

rubber hoes nogal af van de verhouding die gebruikt is tussen de hoeveel

heid rubber en harder bij het gieten. Nemen we nu echter het geidealiseerde

geval aan dat de samendrukking van het geheel evenredig is met de uitge

oefende druk dan kan voor g 1n formule V.6. worden geschreven

g = g - kp met p = druk en keen evenredigheidsconstante. Voeren we dit
o

in formule V.6. in, dan komt er:
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4
2E Elb {- g (Io c 0

Copn
kp) + 2c }
go g (I _ kp)

o go

Bedenken we dat kp «I dan kan weer een reeksontwikkeling worden
go

toegepast en komt er te staan voor Copn

(V.7) Copn

4g
o

2E EIb {--o c + ••••• )}

Afbreken na de lineaire term levert dan:

4g0 2c 2c
{- + - + k(--

c g 2
o go

4
-)p}
c

Deze betrekking geeft dus een lineaire benadering, bij kleine signalen,

van de capaciteit van de opnemer als functie van de uitgeoefende druk.

De metingen aan twee willekeurige opnemers geven aan dat deze lineaire

benadering niet zo ver van de realiteit afligt. Voor de grafische

representatie van deze meetgegevens zie grafiek 3 van de bijlagen.

Uit de metingen blijkt dat er onderling nogal wat verschil is tussen

de nulcapaciteit en de gevoeligheid van de opnemers. Dit is echter

geen bezwaar, er bestaat voor be ide grootheden een correctiemogelijkheid

die instelbaar 1S van buiten af, aan de ontvangkant. Wat betreft de

nogal grote C van de ene opnemer bij deze meting kan worden opgemerkt
o

dat deze waarde een uitschieter is vergeleken met de nulcapaciteit

van vijf andere opnemers die in volgorde zijn:,

De verklaring hiervoo~een nogal afwijkende g van de opnemer, kan ge-
o

vonden worden en het niet-machinale vervaardigingsproces van de opnemers,

waarbij detoleranties moeilijk te beheersen zijn. De meting illustreert

echter ook dat de toepassing van zo'n opnemer niet op bezwaren hoeft te

stuiten indien de correctie mogelijkheid aan de ontvangkant ruim genoeg

is. De metingen zijn uitgevoerd tot een maximale belasting van

~ 150 gr/cm2 . Dit is meer dan de hoogste druk die in het gebruik ver

wacht wordt. Met de methode zoals beschreven is in paragraaf II. I. zijn

drukken gemeten tussen 40 en 140 gr/cm2 . De methode waarmee de capaciteit

van de opnemers als functie van de druk werd gemeten is geschetst in

fig. V.B. De opnemers werd op een vlakke ondergrond gefixeerd, waa~na er

een vlakke metalen plaat overheen werd gelegd. Precies in het midden van
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de plaat werden daarna de verschillende gewichten geplaatst. De beide

opnemers nemen nu de helft van de kracht op. Bij bekende oppervlakte

van de opnemers is nu de druk bekend, 1n eerste benadering. Er zal een

fout optreden omdat de opnemers in de lengterichting niet volkomen

vlak z1Jn.

~

I
I-----J I 1rii3

fig. V.B. Opstelling voor meting drukafhankelijkheid

Zoals reeds eerder werd opgemerkt in hoofdstuk IV bij de bespreking

van het ontworpen systeem, is de capacitieve drukopnemer door de lage

waarde van de capaciteit niet zonder meer geschikt om samen met een

zelfinductie van passende afmetingen de trillingskring van een

oscillator te vormen. De reden hiervoor is de beperking die gesteld

wordt aan de grootte van de frequentie van het signaal dat aan de

modulatie ingang van de H.F. zender wordt toegevoerd. Ook de laag

frequent bandbreedte van de ontvanger legt hier beperkingen op. Een

klein rekenvoorbeeldje moge dit verduidelijken. Veronderstel dat een

oscillatiefrequentie van ca. I kHz wordt gewenst vanwege de boven ver

melde beperkingen en ook om de afstemming van de ontvanger op het gehoor

mogelijk te maken. Bij een capaciteit van de opnemer inclusief kabel

van ~ 120 pF zou hiervoor een spoel nodig zijn met een zelfinductie
Ivan - lOa H, een niet geringe klos draad. Wordt anderzijds

41f2 f 2C -

gebruik gemaakt van een zelfinductie van aanvaardbare afmetingen, met

een waarde van de zelfinductie van ~ I mH dan wordt de oscillatie

frequentie ~ 460 kHz, een waarde die veel te hoog is. Dit probleem is
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opgelost door de opnemer aan te sluiten op een gyratorschakeling. Door

deze gyratorschakeling wordt de - variabele - capaciteit van de opnemer

getransforrneerd in een hiermee evenredige zelfinductie, welke zelf

inductie dan samen met een vaste condensator de trillingskring vorrnt

van een oscillatorschakeling.

Een gyrator ~s een vierpool met als vierpoolvergelijkingen:

=

=

Rg ~2

-R ~
g 1

indien voor de tekens van de spanningen en stromen de aanname wordt

gedaan zoals geschetst in fig. V.9. In deze vergelijkingen is R een
g

I, .. "' {z.

fig. V.9. Vierpoolvoorstelling en gyratorsymbool

Z een condensator met impedantie

een impedantie
2

Z dan zal de impedantie ge-

worden Z. Rg . Is nu de belastingsimpedantie
~n -Z-

constante, de zogenaamde gyratieweerstand. Wordt nu de gyrator aan de

klemrnen bij II belast met

zien aan de klemrnen bij I

.l-c ' dan wordt dus de ingansirnpedantie van de gyrator:
Jw

Z. jwR2 C = jwL met L = R2 C
~n g g

Van het feit dat de waarde van R gekozen kan worden en hiermee dus ook
g

de waarde van L bij gegeven C wordt gebruikgemaakt.

Een vierpool kan worden voorgesteld door onder andere zijn admittantie

parameters YII' Y12' Y21 en Y22' De vierpoolvergelijkingen worden dan:
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1 1 YII VI + YI2 V2

i 2 Y21 VI + Y22 V2

ofweI in matrix vorm:

Bij de ideale gyrator Z1Jn de overdrachtsadmittanties Y
12

en Y
21

regel

en gelijk van grootte, terwijl de ingangs- en uitgangsadmittanties

gelijk zijn aan nul. De admittantiematrix Y van deze ideale gyrator

wordt dan:

(V.9) Y = 10
g]

-g a

met g

(V. 10)

l/R • Deze admittantiematrix 1S als voIgt te splitsen:
g

[:g :] [:g :] + [ : :]

Deze splitsing van de admittantiematrix, zoals die onder andere wordt

voorgesteld door H.J. Orchard (121), geeft een aanwijzing voor de

constru~tie van een gyrator. De boven gegeven deelmatrixen stellen

namelijk de admittantiematrix voor van twee spanningsgestuurde stroom

bronnen van tegengestelde polariteit die parallel geschakeld zijn. Dit

kan practisch worden gerealiseerd door twee versterkers met hoge

ingangs- en uitgangsimpedanties parallel te schakelen op de wijze

zoals aangegeven in fig. V.IO. In deze figuur stelt g de overdrachts

admittantie voor van de versterkers. Bij deze configuratie is telkens

de ingangsimpedantie van de ene versterker parallel geschakeld aan de

uitgangsimpedantie van de andere. Deze weliswaar hoge maar niet on

eindige impedanties veroorzaken een afwijking van de ideale Y-matrix

(formule V.9) zoals eerder gegeven.

Door de aanwezigheid van deze impedanties zullen de termen YII en Y22

niet meer nul zijn. Veronderstel nu dat beide termen gelijk aan elkaar

zijn en reeel en de waarde Yo bezitten, dan wordt de admittantiematrix:

y=[ ~Og ygo]
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fig. V.IO. Gyratorrealisatie

Dit reeel veronderstellen van de admittanties YII en Y22 kan omdat

de reactieve componenten van eerder genoemde impedanties, de

parasitaire capaciteit over de poorten I en II van de gyrator, apart

in de berekeningen kan worden verdisconteerd.

Indien deze vierpool aan bijvoorbeeld de klemmen II wordt afgesloten

met een capaciteit C, dan wordt de ingangsadmittantie van de vierpool

gemeten aan de klemmen I gegeven door de volgende berekening:

yIIV I + y I2V2 = i l

y21 VI + Y22V2 = i 2
-+ VI YII Y22 - YI2Y21 y22 i

l
- y

I2
i

2

i Y22 -I
De belasting d . . 2 jwC i = { Ia m1ttant1e V- = -+ y21 V

I
+ -.-}

2 2 JWC

De ingangs admittantie van de

I ) } .Y22 1 1Y22
+ -.-

JWC
vierpool is dan:
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Substitutie in deze formule van YI I = Y22 = Yo en Yl2

levert uiteindelijk op:

,... g

2wCg
2 2

C
2

Yo + w
- j

Deze uitdrukking stelt de admittantie voor van het netwerk zoals ge

schetst in fig. V.II.

Splitsen van deze uitdrukking in een reeel en imaginair deel levert:

(y 2 + g2 + w2C2)
o

.:L
!lo

fig. V.II. Vervangingsschema van gyrator afgesloten met
condensator.

Dit netwerk kan beschouwd worden als de representatie van een niet

ideale zelfinductie. Door parallel aan de klemmen van deze niet-ideale'

zelfinductie een condensator C
I

te schakelen, wordt een parallekring

gevormd. Wordt nu in eerste instantie deze condensator C
I

verliesvrij

verondersteld, dan kan voor de kwaliteitsfactor Q van de ontstane kring

worden geschreven:

ofwel
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wC = g.ofweI indien y «g:
o

Nemen we nu de waarden van C
I

gegeven door de capaciteit van de druk

opnemer, en van y , de ingangsadmittantie van de gyratorschakeling,
o

constant, dan blijkt Q een functie te zijn van twee variabelen namelijk

w en g. Bij onderzoek van deze functie blijkt geen absoluut maximum

voor Q gevonden te kunnen worden want ~ ~ 0 voor aIle g. Bij vaste,
Clg

door de schakeling gegeven, g echter kan weI een conditie voor optimale

Q gevonden worden. Differentiatie van Q naar w levert namelijk na nul

stellen van de afgeleide als voorwaarde voor maxirnale Q:
2

Yo
I + -- =2

g

De resonantiefrequentie van de gevormde kring wordt gegeven door:

2
w

2 222
C~ ,maar voor w geldt ook w = g2

I c

gelijkstellen levert dan uiteindelijk als voorwaarde voor optimale Q:

C = C
I

Van deze conditie wordt bij de practische oscillatorschakeling gebruik

gemaakt.

Bovenstaande uitdrukking voor Q is numeriek berekend voor vaste waarden

van C en g, met behulp van een rekenmachine, met plotter.

Q is uitgezet als functie van w met y als parameter, zie grafiek 6
o

van de bijlagen.

Een practische uitvoering van een gyratorschakeling is gegeven door de

schakeling van fig. V.12. Beide delen van de schakeling zijn te be

schouwen als spanningsgestuurde stroombronnen, waardoor de admittantie

matrix zoals gegeven in formule 5.10 wordt gerealiseerd.

In de voorgaande paragraaf is steeds gerekend met een overdrachts

admittantie g die gelijk van grootte was voor beide spanningsgestuurde

stroombronnen. In de schakeling van fig. V.12 zijn ze beide niet gelijk

aan elkaar. Dit doet aan de goede werking van de gyrator geen afbreuk.

Stellen we de overdrachtsadmittanties van de versterkers A en B gelijk

aan gA en gB dan kan in de voorgaande formules de overdrachtsadmittantie

g vervangen worden door g2 = gAgB' Indien gA en gB onderling niet veel
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1
r I

1:
I

'----~l-----4t-------l-----.---.......--Ol/aPa

fig. V.12. Practische gyratorschakeling

verschillen, blijft ook de voorwaarde gelden van C
l

= C,voor optimale Q

van de schakeling bij gebruik als resonantiekring.

Voor de bepaling van de overdrachtsadmittanties gA en gB van de versterkers

wordt uitgegaan van de volgende iets vereenvoudigde schema's (fig. V.13).

Q

kl
1.'

o

fig. V.13. Vereenvoudigde voorstelling van de versterkers A en B.
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Voor de bepaling van de overdrachtsadmittantie gA van versterker A geldt

de volgende berekening, waarbij de indexen slaan op het nummer van de

desbetreffende transistor in het schema. Van de transistoren wordt de

~ en~' zeer groot verondersteld. Voor de transistorvergelijkingen

geldt dan:

i
c

== S Vbe

i :II 2. V
b a' be

1 e
i

c
+ i

b
= i (1 + __1)

c a'

i
l = SIVbe

I
SIVA -

i
l

SI
=

1 S1R2 (1
1

+ + -,)
a

l

V = -i Z met Z
CI 1 c 1 c I

ingangsimpedantie T2)

a'2 (a' + I)R3}
SI

RI
{-- +

S2 2
V

+ __1)
. a' VAc I 1 + S1R2 (1 R

I
2 (a2+ I)R3a' + -- +

1 S2

i = S2Vbe
2

= S V - S2R3ie
2A 2 c I

i A
S2

V=
1 + S2R3 (1 + _1) c Ia'

2

a'
R

I
{,2 (a2 + 1)R

3
}-+

SI S2 S2
i
A + _1)

. a' 1 VA
1 + S1R2 ( 1 + ~ + (a2 + I)R3

1 + S2R3 (1 + --)a' RI
a'1 2 2

De overdrachtsadmittantie gA van versterker A is dus:

a'

i
A SI

R {-.1. + (a2 + 1)R
3

}
S21 S2

gA ==--=- . a'VA + -+) 11 + S1R2 (I R + -.1.+ (a2 + 1)R3
1 + S2 R3 (I + -I)

a l 1 S2
a2
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Deze uitdrukking kan verregaand vereenvoudigd worden indien bedacht wordt

a'
1 2

a' ~ 300, S < R en ook dat s- + (a2+ 1)R3» R12
er resulteerd dan de volgende uitdrukking voor gA:

Voor de overdrachtsadmittantie gB geldt een ana loge berekening:

i .. 8
3

Vb • 8 V - 83i Z
c3 e3 3 B e3

met a'
R

S
4 (a4 + 1)R

6
}{- +

84
Z = R

4
+ f .. R + Z'

a 4
R

S
+ .-!:... + (aJ. + 1)R684

(1
1+...,-

i
a

3
)8

3
VB•e

3 1 + 8
3

Z(1 + -+)
a 3

V .. i z'b4 e3

i = 84 Vb - 8 J. RLB 4 4 e
4

i B

84
Vb

1 84R6 (I 1
+ + ..,...) 4

a4

(I 1
8

4
+ ...,-)8

3
i
B

:II:

a
3 Z' V1 • .

1 + 84R6 (1 +-) 1 + 8
3

Z(1 + _1) B
a' a'

4 3

De overdrachtsadmittantie van de versterker B is dus:

1 •
+ -)

a'
4

Zie volgende pagina.
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(I + -i-) 53a
3

'a '
RSt54 + (a4 + I)R6)

4 I
------.j..--------} • (1 + -,)

R + a4 + (') a 3a
4

+ I R
6S 54

R
S

a'
{-.i + (a' + I )R

6
}

54 4
j

R
S

a 4 + (a4+ I )R6+-
54

Ook deze uitdrukking voor gB kan vereenvoudigd worden door gebruik te

maken van de uitgangspunten zoals die gelden voor de vereenvoudiging

van gAo Na vereenvoudiging geldt dan de volgende uitdrukking voor gB:

'" RS
(S.13) gB -R-

4
-+---R-

S
-

Uit de voorgaande berekeningen blijkt dat de overdrachtsadmittantie

van de versterkers in goede benadering bepaald wordt door passieve

componenten, hetgeen goede perspectieven biedt ten aanzien van de

temperatuursgevoeligheid van de schake ling. Ook de gelijkstroom

instelling ligt vast door de directe koppeling van de versterkers en

de grote interne tegenkoppeling in de versterkers.

Voor wat de termen YII en Y
22

betreft in de admittantiematrix zoals

gegeven in de vorige paragraaf kan worden opgemerkt dat deze termen 1n

hoofdzaak zullen worden bepaald door de ingangsimpedanties van de

versterkers, omdat de ~'s van de gebruikte transistoren groot zijn, zal

de uitgangsimpedantie van de stroombronnen veel hoger zijn. Reeds eerder

werd opgemerkt dat de reactieve componenten van de admittanties YII en

Y22 , de parasitaire capaciteiten aan de uitgang en de ingang van de

gyratorschakeling afzonderlijk in de berekeningen kunnen worden opge

nomen. Dit kan gebeuren door de beide condensatorwaarden C en C\ te

vervangen door C + C en CI + CI . Ret uiteindelijke vervangingsschemapar par ,
van de gyrator afgesloten aan een zijde met de capaciteit van de druk-

opnemer wordt dan als geschetst in fig. V.14.
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:t.
:/.

c,

fig. V.14. Vervangingsschema gyrator met capacitieve opnemer.

Bij de toegepaste schakeling van fig. V.12. zijn R
I

= 47 k~,

R
2

= 120 k~ en R
3

= 270 k~, hieruit voIgt dat volgens formule 5.12
Ivoor de absolute waarde van R = -- geldt:

A gA

R =A
60,69 x 10 ~.

Analoog geldt voor R
B

als R4 = 56 k~ R
5

= 33 k~ en R
6

I ~ (R4 + R5)·R6 6
R = -- = = 0,73 x 10 ~

B gB R5

270 k~:

Verder geldt nog in het schema van fig. V.12. dat R
7

= 33 k~ en R
8

Voor R 2 voIgt nu:
g

Rg
2 = RA - RB = RA.RB = 0,504 x 10 12 riZ

56 k~.

Worden zoals eerder reeds gezegd de ~ en ~' van de transistoren zeer

groot aangenomen, dan worden de termen YII en YZ2 van de admittantie

matrix dus bepaald door de ingangsadmittanties van de schakelingen op

tredende aan de basis van de transistoren T
I

en T3 uit fig. V.13. De

ingangsimpedantie aan de basis van T
I

bedraagt ongeveer ai RZ = 36 M~,

en van T
3

ongeveer 27 MD. Substitutie van deze waarden in de componenten

van het vervangingsnetwerk voor de gyrator levert op: voor de serie-



weerstand van de spoel

R = _I 0<36.106 &1.
P Yo

De serieweerstand van
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Yo 4
Rs =:z 0< 1,5.10 &I, en voor de parallelweerstand

g

de spoel kan nu omgerekend worden in een equi-

valente parallelweerstand op de volgende wijze, zie ook figuur.

Voor equivalentie van de schakelingen geldt de eis dat indien met beide

schakelingen een kring wordt gevormd, de kwaliteit Q van deze kring

gelijk moet zijn. nit levert als voorwaarde

R'
-.e.
wL

dus

Met behulp van deze uitdrukking kan nu een vervangingschema voor de

gyrator met opnemer worden gegeven zoals geschetst in fig. V.IS. In

deze figuur is L = R 2 (C + C ).
g opn par'

I

lip

fig. V.IS. Vereenvoudigd vervangingsschema gyrator met
opnemer
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R = uitgangsweerstand van de gyrator (= ingangsweerstand aan de basis
p

van T
I
); C\ = parasitaire capaciteit aan de gyratoruitgang; C =par par

parasitaire capaciteit aan de gyrator ingang ( = poort waaraan opnemer

wordt aangesloten) en R' is de omgerekende serieweerstand van de spoel.
p

Ter bepaling van deze grootheden zijn aan de gyratorschakelingen enige

metingen gedaan, die in de volgende paragraaf besproken zullen worden.

Voor uitvoeriger beschouwingen omtrent gyratoren wordt verwezen naar de

literatuur (L22 tim L27).

R en de parasitaire capaciteiten C
u par

gyrator in de in fig. V.16 geschetste,

Aan de volgens het schema van fig. V.\2. vervaardigde gyratorschakeling

werden enige metingen verricht voor het bepalen van de waarde van R 2,
g

en C
I

• Hiervoor wordt depar
seriekring, schakeling opgenomen.

oJ..
(,

C',44,

fa

Fig. V.16. Gyrator in seriekringschakeling

spoel, R de uitgangsweerstand
u

C
par

)' Voor het vinden van de overdracht

In deze figuur is C de capaciteit van de oscillograafprobe waarmeepr
V werd gemeten, C

I
de parasitaire capaciteit van de gyrator aanu par

de uitgang (zie fig. V.15), R is de ingangsweerstand van de probe,
pr

R' de omgerekende serieweerstand van de
p

van de gyrator, en L = R 2 (C +g 0

---------------------
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van het netwerk V Iv., kan het schema van fig. V.16 getransformeerd
u 1

worden naar het schema van fig.V.16b waarbij de spanningsbron V. getrans
1

formeerd is in een stroombron met i= jwC1Vi , C is de parallelschakeling

van C1, C1 en C en R de parallelschakeling van R , R' en Rpar pr u p pr

c

Fig. V.16-b. Transformatie van fig. V.16.

uit fig. V.16b is direct te zien dat resonantie optreedt voor:

2
w

1
= LC

Bij resonantie 1S de spanning V over de kring:
u

V = LR
u

De overdracht wordt dus:

V

I~Iv.
1 max

Voor enige waarden van C1 en Co is de overdracht bij resonantie bepaald

en de resonantie frequentie.

constant, immers L = R 2,
g

van de frequentie is, en

Wordt C constant gehouden, dan blijft ook L
o

C ) aannemende dat R 2 onafhankelijkpar g
de waarde van C1 gevonden worden uit de volgende uitdrukking:par

(C +
o

kan
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= =
(C 12 + Clpar + Cpr)

(C II + Clpar + Cpr)

Hierbij heeft de indexering betrekking op de meetfrequenties.

Wordt de waarde van C
I

constant gehouden en Co gevarieerd dan verandert

de waarde van L volgens:

=

Volgens de theorie 1S L R 2 (C + C ) dus:
g o par

2
C

O2 + CwI par
-- =2 COl + C
w2 par

Voor C voIgt dan:par

C =par

Zijn nu C en C bekend dan kan R 2 en dus ook g2 met g2 =
par Ipar g

berekend worden uit:

I/R 2
g

2
w

I
LC =-..,,-------~--------

R 2(C + C )(C I + C + C )
g 0 par Ipar pr

ofwe I
R 2 = ----:- ~ _

g w2 (C
o

Resteert nog de berekening van R
u

gyrator.

Zoals reeds gezegd 1S in de formule voor

schakeling van R , R' en R • Voor deu p pr
parallelschakeling van

de uitgangsimpedantie van de

, R een parallel-
max



R =
u

geldt:

en R'
P
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R' = ------:---
Yo

Y + -,,----:---:-
o 2

L
2 2

w g

2
Y {I + ---=gi....----

2
}

o w2 (C + C )
o par

dus

R' R
R = -=-r_~p_r_

R' + Rpr

v
I~IV.

~ max
wC

1

hieruit valt af te leiden voor R':

R' v
wC R - I~I1 pr V.

~ max

Uiteindelijk volgt dan voor y :
o

Enige meetwaarden worden gegeven in de volgende tabellen:

C = 120 pF
o

C1
f V V. V

u ~

I~IpF kHz V V V.
~ ma>

100 1,596 2 0,23 8,7

150 1,358 2 0, 19 10,5

180 1,265 2 0,185 10,8

220 1, 166 2 0,18 11, 1

Tabel

Uit deze metingen ~s een gemiddelde waarde voor C berekend:
1par

C1 = 25 pFpar

Voor de berekening van C de volgende metingenpar



R 2 en i
g
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CI 120 pF

C f kHza
pF

100 1,621

150 1,361

180 1,256

220 I , 145

Tabel 2

Uit deze metingen 1S een gemiddelde waarde vaor C berekend
par

C "v 25 pF.par

Met behulp van deze berekende waarden voar C en C kan nu metIpar par
de meetwaarden van tabel

1

~
g

bepaald worden. Uit de berekeningen aan de hand van de gegeven formule

voIgt voor de gemiddelde waarde van

R 2 = 0,508 x 1012~2
g

thearetisch te verwachten was:

R 2 = 0,504 x 10 12 ~2
g

2 1,968 10- 12 S2g = x

Uit deze waarde 2 voIgt
-6van g vaor g = 1,4xl0 s.

Met deze

zijn van

R' R
u

waarden en de gegeven farmule kan nu een gemiddelde waarde vaar

en Yo = ~ worden berekend. Het bIijkt dat de waarden afhankeIijk

de u frequentie. De berekende gemiddelden uit deze waarden

dienen dus slechts als eerste arde benaderingen.

R' = 41 ,2.106~; R
u

6 -992,4.10 ~ en y = 11,7 x 10 S.
a
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Met de in de voorgaande paragrafen beschreven capacitieve opnemers

en gyratorschakeling is een oscillatoschakeling vervaardigd, die in

fig. V.17. schetsmatig wordt aangegeven.

Fig. V.17. Schetsmatige voorstelling van de oscillator

Met behulp van het vervangingsschema van fig. V.IS voor de gyrator

kan bovenstaande schakeling ook als in fig. V.18 worden geschetst.

Fig. V.18. De oscillatorschakeling

Aan de hand van het "opengeknipte" schema van fig. V.19. zal de

oscillatiefrequentie van de schake ling worden berekend.
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Fig. V.19. Schema voor berekening van de overdracht

Deze figuur (V.19) wijkt in zoverre af van fig. V.18 dat nu R vervangen
u

is door R, de parallelschakeling van R en de ingangsimpedantie R.
u ~n

van de schakeling bij oscillatie.

Berekenen we nu de overdracht V Iv van het netwerk.
u 0

v
_u =_~Z__

VI Z+-._I-
JWC

met

Z= RIILllc
p

+ jwcz

J'wLR
Z = --~----.,.-----

2R(I - w LC ) + jwL
P

VI Z'
- = ------=.----:-
V R + z'a 2

met

2R{I - w L(C + C)} + jwL
Z' = -........".----------~p........".--------_,:__---

2 2 2
- w L(C + CI ) + jwR{(1 - w LCp)(C + CI ) - w LCClt

De overdracht V Iv wordt nu:u 0

V V VI Z' jwCzu u
=-x- = Z' .

Va VI Va R2 + I + jwCZ
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v
u-=

V
o

Bij de berekeningen is verder stilzeggend aangenomen dat de spannings

overdracht van de transistor, gegeven door

S2
e

+ S2e

waarbij 2 is de emitterimpedantie, ten naaste bij 1 gesteld kan worden.
e

Voor oscillatie moet

van de noemer van de

v
u ..V ~ \, reeel, hieruit volgt dat het imaginaire deel
o

overdrachtsfunctie nul moet zijn, dus:

ofwel:

z
(V. 14) (.0)

Invoeren van de uitdrukking voor wZ in de reeele formule voor de over

dracht V IV levert op:
u 0

Nader uitwerken:

Z Z

{RZ
C + C

1
C + C

} +
RZ (C + C1)

L + p
RRZC\ ~ L R +

C C C

C + C\ Z LR
Z

C + C
1

LRC
Z

RR Z
R R

Z
C

1( ) + -- ( ) + --p-- flOZ C C C cZ C
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Uitschrijven als functie

De wortels van deze vergelijking voor C zijn:

+ L
R 2

2

(c + C )
P

Nemen we hiervan de grootste wortel, dan geldt dus voor de oscil
latie voorwaarde voor C:

- l (C + C )
R 2 p

2

1.1.4.

In de concrete scha~: kan aan deze in eerste instantie wat on

doorzichtige voorwaarde worden voldaan, door bij gegeven keuze van

de componenten, de waarde van de, variabele, weerstand R2 zodanig af

te regelen dat de schakeling gaat oscilleren. Wordt nu de waarde van

R2 opgemeten, zoals deze is bij oscillatie en dan de voorwaarde

numeriek uitgerekend, dan blijkt C1 te moeten voldoen aan: C ~1 x 10-8F.

In de schakeling zit 1,0 x 10-8F dus de overeensternming is goec.

In deze paragraaf wordt de volledige schakeling van de subcarrier

oscillator gegeven met "gating"-circuit.

Dit "gating"-circuit schakelt de subcarrieroscillator aan en uit op cornman

van de multiplexer. Het "gating"-circuit is in de figuren V.17' en V.18

reeds schematisch aangegeven door de schakelaar S in de collector-

leiding van de osc1llatie-transistor. De schakeling van de volledige

subcarrieroscillator is gegeven in figuur V.19.

De schakelaar "S" van het "gating"- circuit wordt gevormd door de

transistor T
1

, die wordt aangedreven door de inverterende logische

schakeling gevormd door het circuit rond transistor T2 •

Hierop zal later worden ingegaan bij de behandeling van de multiplexer

schakeling.
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r---......----"""'"""1~_._- .........----........-~~-..._- ......-___o.,. Va

oS.c.o

-va

figuur V.19. Volledige subcarrieroscillatorschakeling.

1 ,21kHz1
a> 2 ~ L( C + C )

P

Wordt de oscillatiefequentie van de schakeling gemeten, dan blijkt

deze met een waarde van C van 120 pF, 1,19 KHz te bedragen.opn
Theoretisch moet dit zijn met behulp van een benadering voor

formule (V.14):

een afwijking van 1,7%.

De afhankelijkheid van de temperatuur van de oscillatiefrequentie is

gemeten in een gebied van ~23°C tot 51 °C.

Bij deze meting was een capacitieve drukopnemer aangesloten.

Voor grafische weergave van deze meting zie grafiek 4 van de

bijlagen.

1.2.

De multiplexer is een belangrijke schakel in het systeem aan de

zendzijde. Op de werking is in het voorgaande hoofdstuk reeds uit

voerig ingegaan, maar zal hier nog eens gerecapituleerd worden.

De taak van de multiplexer is drieledig. Ten eerste: de multiplexer

dient de commandosignalen te geven aan de S.C.O.'s teneinde deze

oscillatoren gedurende een vaste tijd en in een vaste volgorde gedurende
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een meetcyclus te laten oscilleren.

Ten tweede: de van de subcarrieroscillatoren afkomstige signalen

dienen samengevoegd te worden tot een signaal, waarvan de amplitude

zodanig is dat modulatie van de hoogfrequentzender kan plaatsvinden.

Ten derde: dient de multiplexer dit samengestelde signaal bij het

begin van elke meetcyclus te voorzie~ van een markering, waardoor

later in de ontvanger weer een scheiding mogelijk wordt van het sa

mengestelde signaal in de drie afzonderlijke S.C.G. signalen.

Uit deze beschrijving komt naar voren dat de multiplexer uit drie

onderdelen bestaat, te weten de stuurschakeling voor de S.C.G.'s,

een versterker voor het samenvoegen en in amplitude versterken van

de signalen van de S.C.G.'s en een schakeling voor het opwekken van

een markeringssignaal, de synchronisatiepulsgenerator. Deze afzonder

lijke onderdelen zullen nu in volgorde besproken worden.

De stuurschakeling bestaat uit een astabiele multivibrator, een bi

stabiele multivibrator ofweI flip-flop en een serie logische poort

schakelingen.

Het signaal van de astabiele multivibrator wordt aan de flip-flop
<-

toegevoerd, welke flip-flop bij elke negatief gaande flank van de,

van de astabiele multivibrator afkomstige, blokspanning getriggerd

wordt en dus omklapt. Het is dus nu zo dat het samenstel van asta

biele multivibrator en flip-flop vier verschillende standen door

loopt, welke vier standen, door het signaal van multivibrator en

flip-flop aan een viertal "NAND"-poortschakelingen toe te voeren,

stand voor stand kunnen worden gedecodeerd. De uitgangssignalen

van de poortschakelingen worden dan gebruikt om de subcarrier

oscillatoren aan en uit te schakelen en om de synchronisatiepuls

generator te starten. De volledige hierboven omschreven bewerking

kan het eenvoudigst worden weergegeven in een waarheidstabel van

de schakeling. Een hoog spanningsniveau komt overeen met een logische

een (L.29). De uitgang van de astabiele multivibrator wordt aangege

geven met A, de complementaire uitgang met A, de uitgang van de
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flip-flop met B, de complementaire uitgang met B en de uitgangen

van de poortschakelingen met C, D, E en F.

De logische vergelijkingen voor deze uitgangen zijn:

C = A.B. D = A.B E = A.B. en F A.B.

A B A B C=A.B. D=A.B. E=A.B. F=A.B.

x 0 1 1 0 0 1 1 1

1 1 0 0 1 0 1 1

0 0 1 1 1 1 0 1

1 0 0 1 1 1 1 0
x 0 1 1 0 0 1 1 1

x identieke
toestand

Figuur V.20. Waarheidstabel van de stuurschakeling

In figuur V.21 wordt het schema gegeven van de astabiele multi

vibrator en flip-flop. Deze schakelingen zijn ontleend aan de

literatuur (L.30), met dien verstande dat door wijziging van de

waarde van de we'erstanden, het stroomverbruik beperkt is tot

waarden die voor dit deel van het systeem acceptabel zijn.

r--_-.--.....----...---,.--.,---.,-----------r-o+ Ve.

Figuur V.21 Schema van astabiele multivibrator en flip-flop.

Volgens de in de literatuur gegeven formule bedraagt de periode

tijd van de multivibrator T= 1,38RC, dus in dit geval T= 45,5 ms,

de gemeten tijd is 45 ms.
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De duur van een volledige meetcyclus, dus de tijd waarin eenmaal

een markeringssignaal is opgetreden en de drie subcarrieroscil

latoren hebben gewerkt, bedraagt dus 2x45 = 90 ms.

Zoals reeds eerder werd aangegeven worden de vier mogelijke

standen van a-stabiele multivibrator en flip-flop uitgelezen

met behulp van logische "NAND"-poortschakelingen. Het schema

van zo'n poort wordt gegeven in figuur V.22.
r--------r---O +".

4o---t~--e

6 o---r.........

Figuur V.22. "NAND"-poort.

c

.1.2.2.

Voor de logische functie van deze poort geldt dus c = a.b.

Wordt een van de ingangen a of b weggelaten dan ontstaat een

logische inverterende schakeling, zo'n inverterende schakelin6

wordt toegepast voor het aandrijven van de "gating"-transistor

van de subcarrieroscillatoren, zoals eerder werd beschreven en

voor het sturen van de synchronisatiepulsgenerator, hetgeen nog

aan de orde komt. Het schema van de "NAND"-schakeling is afkomstig

uit de literatuur (L.30) en weer aangepast voor minimum stroomgebruik.

Het geheel van a-stabiele multivibrator, flip-flop en "NAND"-poorten

levert dus de nodige schakelspanningen voor de S.C.O.'s.

Voor het tijdvolgordediagram van deze spanningen zie figuur IV.4.

De sommeerversterker

De van de synchronisatiepulsgenerator afkomstige synchronisatie

puIs en de oscillatorsignalen van de drie subcarrieroscillatoren

worden toegevoegd aan de sommeerversterker, die deze signalen

samenvoegt tot het uiteindelijke telemetriesignaal dat aan de mo

dulatoringang van de zender wordt toegevoegd (zie ook fig. IV.4).
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De sommeerversterker, waarvan het schema is gegeven in figuur

V.23, bestaat dus uit vier transistoren met een gemeenschappe

lijke collectorweerstand, waardoor de samenvoeging tot stand

wordt gebracht, een spanningsversterkertrap om de amplitude van

het signaal weer op peil te brengen voor modulatie en een emit-

tervolgerui tgang. ..-- ....._/_.1._'t .......----o ... II,

~,6;t:

-6--'~ 1'1441"

+ mo'-lorI. to I'

'-----__t-------tf-----......-----l.._---4>------o -116

Figuur V.23. Sommeerversterker.

De verzwakking van een S.C~O.-signaal door de sommeertrap bedraagt

'\18,24 maal, de versterking van TO is"" 8,3 maal, de amplitude

van de S.C.O._signalen blijft dus nagenoeg gelijk. De synchroni

satiepuls wordt enigzins versterkt, hetgeen de bedoeling is om

dat in de ontvanger detectie van de synchronisatiepuls plaatsvindt

door een leveldetector. De amplitude van de synchronisatiepuls

moet dus groter zijn als de amplitude van de S.C.O.-signalen.

De synchronisatiepulsgenerator levert de pulsen die het begin

van elke cyclus markeren. Deze pulsen met een pulsduur van.v 8 ms

worden opgewekt door een emittergekoppelde mono-stabiele multi~

vibrator. De monostabiele multivibrator wordt getriggerd door de

positief gaande flanken van het triggersignaal. Dit triggersig

naal wordt geleverd door een reeds bij de stuurschakeling be

sproken inverterende schakeling, die de negatief gaande pulsen,

afkomstig van de stuurschakeling omzet in positief gaande, waar

mee dus de monostab~e multivibrator getriggerd wordt.



.1. 3.

- 69 -

Het schema van deze synchronisatiepulsgenerator wordt gegeven

in figuur V.24. Met de potentiometer R1 wordt de duur van de

impuls geregeld en met R2 de amplitude en gelijkspanningsniveau,

waardoor de verhouding van de amplitude van synchronisatiepuls

en S.C.O.-signalen op de gewenste waarde voor de detectie kan

worden ingesteld.

Figuur V.24. Synchronisatiepulsgenerator.

De schakeling van de monostabiele multivibrator is ontleend

aan de literatuur (L30) en gemodificeerd voor klein stroomver

bruik en gewenste pulsduur.

De H.F.-zender

Het telemetriesignaal, dat aan de uitgang van de sommeerver

sterker van de in de voorgaande paragrafen beschreven multi

plexer aanwezig is, wordt ter uitzending toegevoerd aan de mq

dulatie-ingang van een in frequentie gemoduleerde hoogfrequent

zender, die werkt op een centrale frequentie van'" 106 MHz.

Het aan de antenne geleverde vermogen van de eindtrap van deze

zender bedraagt circa 3 mW, hetgeen ruimschoots voldoende is

om een goede ontvangst van het zendersignaal te waarborgen tot

op een afstand van enige tientallen meters van de zender.

Deze F.M.-zender bestaat uit twee delen, te weten een modulator

oscillatortrap en een vermogenstrap. De toevoeging van een ver

mogenstrap was noodzakelijk omdat bij eerdere experimenten bleek
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dat bij een directie koppeling van de zendantenne aan de tank

kring van de oscillator de uitgestraalde energie te gering was

en bovendien aanraking van de antenne een sterke verstemming

van de oscillator opleverde. De gebruikte schakelingen zullen

in het navolgende worden besproken.

F.M.-modulator-oBcillator-------------------------
Vanwege de aanwezigheid van een A.F.C.-regeling in de ontvanger,

hoeven er geen stringente eisen gesteld te worden aan de drift

in centrum!requant~vande toe te passen hoogfrequent oscillator.

De gebruikte oscillatorschakeling is gegeven in figuur V.25 •

.--.....- .....----------0 +,,~

l-....__....... ~6

Figuur V.25. F.M. modulator-oscillatorschakeling.

In dit schema is Cbc de collector-basiscapaciteit van de tran

sistor. Indien Rm~ R en C2 groot, dan kan het bovenstaande schema

voor wisselstromen vervangen worden door het schema van figuur V.26,

waarmee dan verder gerekend kan worden. Ook wordt hierbij de in

vloed van de uitkoppelwinding naar de H.F.eindtrap verwaarloosd.

Bij de praktische realisatie van de schakeling is de juiste plaats

van de aftakking op de spoel L, de gunstigste ins telling van de

transistor en de grootte van de modulatieweerstand voor voldoende

zwaai experimenteel bepaald.

Aan de hand van het schema van fig.V.26 zal de
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+
t

c

Figuur v.26. Vereenvoudigd wisselstroomsohema van de oscillator

In dit schema is Z de impedantie aan de emitter van de transistor.
e

De plaats van de aftakking op de spoel L wordt aangegeven door a

met O.c a", 1. Voor de berekening van de spanning op de aftakking

wordt de spoel L als auto-transformator beschouwd.

aVc

-i Z , met Z de totale impedantie aan de collect0:'.
c c e

• aZ ic c

i =
o

j~e1Ze

1+ j~e1Ze

SV dus
e

1

Bij de berekening van de collectorimpedantie Z dient bedacht
o

te worden dat de impedantie Z = Z + ~e door de transformator
e JtoJ 1

werking van de zelfinductie L wordt getransformeerd tot een im-

pedantie Z2. dus: (C T = C + ebo)
a
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j",LZ

Z(1-~2LCT) + j""La
2

Substi tutie levert nu :

a.S 1

Uitschrijven:

= 1

Imaginaire deel nul stellen:

2
lI.) = 1 1

2Invoeren van deze waarde van ~ levert voor a:

1a = SZe 1 1
1 + c(. , + SR

Fre~uentiemodulatie wordt bereikt doordat de collectorbasis
2

capaciteit C in de formule voorw , afhankelijk is van de c~l
bc

lectorspanning. Door nu een laagfre~uent-signaalvia R toe te
m

voeren (stroomsturing) zal de stroom door de transistor in het

laagfre~uentritme varieren en ook de collectorspanning. Waarden

van de gebruikte componenten zijn:

R1 = 10kn. , R2 = 3k3, R = 560ft, Rm = 3 k 9 + 6 k8, C = 8,2 pF

C1 = 8,2 pF, C2 = 47 nF, L = 4 windingen gespatieerd, aftakking

op 1 winding.

De hoogfre~uemeindtrap bestaat uit een versterkertrap met afge

stemde kring. De hoogfre~uent energie wordt via een tap op de

spoel van de afgestemde kring naar de zendantenne uitgekoppeld.

Het schema wordt gegeven in figuur V.27.

Het verloop van de centrale fre~uentie van de zender als functie

van de temperatuur is gemeten in het temperatuurtraject van 25°C 

50'C. Voor de grafische representatie van deze metingen zie gra~

fiek 5 van de bijlagen.
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..I .-lo"P

L..-_-......- ......~------o0

,
Figuur V.27 Schema hoogfrequent eindtrap.

Voor de energievoorziening van het systeem aan de zendzijde

wordt gebruik gemaakt van twee kwikbatterijen, Mallory type

TR136, met een nominale spanning van 8,4 volt. Naarmate deze

batterijen door het gebruik leeg raken, zakt de spanning. De~e

varieerende spanning is in verband met verloop van de instellingen

van de diverse schakelingen niet gewenst. Om deze reden wordt dan

ook de batterijspanning gestabiliseerd door een stabilisatorscha

keling voordat de spanning wordt toegevoerd aan de schakelingen.

Tevens is een voorziening ingebouwd waardoor de voedingsspanning

wordt afgeschakeld als de batterijen Qeneden een, in de schake

ling instelbare minimumspanning dalen. Het schema van de stabi

lisatie- en mimimumspanningsbeveiligingsschakeling wordt gegeven

in figuur V.28. In deze figuur vormen T
1

en T
2

samen de minimum

spanningsbeveiligingsschakeling.

In de normale toestand als de batterijspanning hoog genoeg is,

zullen T
1

en T
2

niet geleiden en wordt de zenerdiode via de

weerstand van 1k normaal van stroom voorzien. De spanning op de

emi tter van T bedraagt dantV6 vol t.Daal t de batterijspanning
3

nu tot een waarde van~7 volt dan zal, doordat de spanning op
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~--.....- ....-o +~ v

00-_...._--41.....-__---'__- ..........--......--+--0 0

Figuur V.28. Batterijspanningstabilisatieschakeling met

beveiliging.
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de emitter van T2 nog door de Zener op de zenerspanning wordt

gehouden, maar de spanning op de basis van T 2 evenredig met de

batterijspanning is gezakt, het punt worden bereikt waarop T2
in geleiding gaat, waardoor stroom wordt gestuurd in de basis van

T1 en deze op zijn beurt in de geleiding gaat. Door het geleiden

van T1 , zal door de grote stroom de spanning op de aftakking van

de weerstand R en dus ook de basis van T2 nog verder dalen,

waardoor T2 nog meer stroom gaat trekken enz.

De combinatie van T
1

en T2 "slaat dus door". De spanning op de

emitter van T2 zal hierdoor tot een paar tienden volts dalen,

waardoor de doorlaattransistor T
3

afgeknepen wordt en dus de

voeding afgeschakeld wordt. T
1

en T2 gedragen zich als een ge

simuleerde unijunction transistor. Door de weerstanden R en R1
worden zij beschermd tegen te grote stromen. Ret restant ver

mogen van de batterij wordt nu in deze weerstanden gedissipeerd.

Door de condensator C wordt de emitter van T2 tijdens het in

schakelen op een zodanig lage potentiaal gehouden dat ongewenste

triggering van de unijunction-schakeling door de inschakelpiek

wordt voo~komen. De spanning waarbij triggering dient plaats te

vinden wordt met de potentiometer R ingesteld. Voor de negatieve

voedingsspanning is een analoge schakeling aanwezig die geheel

complementair is uitgevoerd met de beschreven Lschakeling. Voor

een nadere beschouwing omtrent gesimuleerde U.J.T.-schakeling

zie literatuur (L.31).

Aan de ontvangstzijde van het telemetriesysteem zijn twee hoofd

onderdelen te onderscheiden, namelijk een F.M.ontvanger voor

ontvangst en detectie van het door de R.F. telemetriezender uit

gezonden signaal, met nog enige schakelingen voor de verwerking

van het laagfrequent telemetriesignaal, en een signaalverwerkings

eenheid die uit het telemetriesignaal de drukinformatie uit de

drie afzonderlijke kanalen opsplitst en zodanig bewerkt dat deze

informatie aan de uitgang van de eenheid in een direct te interpre

teren vorm aanwezig is. Deze twee hoofddelen zullen in het na

volgende worden besproken.
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De F.M.-ontvanger bestaat uit het eigenlijke ontvangstgedeelte

voor de ontvangst en detectie van het hoogfrequent telemetrie

zendersignaal, twee laagfrequent spanningsversterkers om het

gedetecteerde signaal in amplitude te versterken en een zoge

naamde monitorversterker, een laagfrequentversterker met luid

spreker ter vergemakkelijking van het afstemmen en voor audi

tieve controle van het signaal.

De eigenlijke ontvanger is samengesteld uit bouwstenen die

volledig gemonteerd en afgeregeld door de fabriek worden ge

leverd.

De gebruikte bouwstenen zijn een hoogfrequent afstemeenheid,

een middenfrequent versterker met ratio-detector en een zoge

naamde ruisonderdrukker, allen fabrikaat Gorler.

Voor de schema's en specificat~svan deze bouwstenen wordt ver

wezen naar de bijbehorende documentatie (L.11). Door de ruis

onderdrukker, een schakeling ook wel bekend als stille afst~m

ming, wordt, indien de sterkte van een H.F.zendersignaal beneden

een instelbare drempelwaarde zakt, de laatste trap van de M.F.

versterker uitgeschakeld. Teneinde verzekerd te zijn van een

goede weergave van de synchronisatiepuls, is de tijdconstante

van de A.F.C.-regeling van de ontvanger vergroot tot~1,9s.

Deze waarde is experimenteel bepaald bij een pulsduur van de

synchronisatiepuls van~8 ms. Voor het blokschema van de ontvanger

zie hoofdstuk IV, figuur IV.1.b. Het signaal uit de detector wordt

nu toegevoerd aan twee laagfrequent spanningsversterkers voor ver

sterking van de amplitude.

Het laagfrequent signaal, afkomstig van de ratio-detector van de

ontvanger, wordt via een de-emphasis-filter toegevoerd aan twee

spanningsversterkers. Het de-emphasis-filter is in wezen niet

noodzakelijk voor onze toepassing, omdat in de zender geen pre

emphasis wordt toegepast, maar heeft als gunstige nevenwerking
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hat uitfiltaren>van het restant 19,7MHz middenfrequent signaal

dat nog aanwezig is in het laagfrequent signaal uit de detector.

De twae spanningsversterkers zijn I.C.'s in operationele ver

sterkerschakeling, zoals aangegeven in figuur V.29.

II • .,,,

,.""•• 1v,,.,,,.,,. .te:" or

Figuur V.29. Spanningsversterkers.

"q4~

mo....~o~·

tie",,, ttt:,...~..

Zoals uit dit schema valt af te lezen is de spanningsversterking

van het signaal naar de signaalverwerkingseenheid'V15 x en naar

de monitorversterkar 3 x. Toepassing van deze trapppen was nodig

om het signaal langs relatief lange lijnen te kunnen sturen, die

door de kast waarin het geheel is gemonteerd, voeren naar de be

treffende eenheden. Na de versterking van 15 x bedraagt de am

plitude van de synchronisatiepuls,v5 volt.

De monitorversterker

De bedoeling van de monitorversterker en hieraan gekoppelde

luidspreker is het hoorbaar maken van het telemetriesignaal.

Hierdoor is het mogelijk om op eenvoudige wijze op de teleme

triezender af te stemmen, bovendien kan voortdurend een controle

op de goede werking van het systeem worden uitgeoefend.

De monitorversterker bestaat uit een speciaal integrated circuit

de MC 1306 P van Motorola, met hierachter een luidspreker type

AD 2070/T8 van Philips. De schakeling van de monitorversterker

wordt gegeven in figuur V.30. Voor nadere specificaties van

dit integrated circuit zie literatuur (L.32).
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Figuur v.30. Schakeling van de monitorversterker.

~~-~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~!~~

De signaalverwerkingseenheid bestaat uit diverse delen, te weten

een demultiplexer, deze schakeling splitst het samengestelde

telemetriesignaal op in de drie afzonderlijke subcarrieroscil

latorsignalen die dan elk aan een meetcircuit worden toegevoerd.

Deze meetcircuits, drie stuks, voor elk kanaal een, zetten de

drukinformatie van de capacitieve opnemers, welke informatie

besloten ligt in de variahie frequentie van de subcarrieroscil

latoren, om in een aan de druk in eerste benadering evenredig

gelijkspanningssignaal, dat aan een recorder kan worden t086e

voerd. Ook is nog voorzien in een draaispoelmeter waaraan dit

signaal van de kanalen naar keuze kan worden toegevoerd voor

directe aflezing van de meetwaarde. Daar in hoofdstuk IV bij

de beschrijving van het systeem reeds uitvoerig is ingegaan op

de werking van de diverse delen van de signaalverwerkingseenheid

zal de bespreking van de diverse delen in de navolgende paragra- .

fen worden beperkt tot de gebruikte schakelingen.

~~_~~~~~~!E~~~~~

Voor het splitsen van het telemetriesignaal in de drie, van de

subcarrieroscilaatoren afkomstige, deelsignalen, wordt het sig

naal afkomstig van de spanningsversterkereenheid, toegevoerd aan

een tweetal Schmitt-triggers. Het referentiespanningsniveau van

een van deze triggers is instelbaar tussen 0 en 5 volt. HierdooI'

is het mogelijk om met deze Schmitt-trigger waarvan de schakeling

gegeven is in figuur V.31 de aanwezigheid van de synchronisatie

puIs vast te stellen.
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V.2.2.2.

Figuur V.31. Synchronisatiepuls detectieschakeling.

Deze Schmitt-trigger, waarvan de schakeling ontleend is aan

de literatuur (L.33), geeft nu een pulsvormig signaal af

bij detectie van de synchronisatiepuls, welk signaal een keten

van monostabiele multivibratoren triggert.

Door het diode netwerk aan de uitgang van de Schmitt-trigger

wordt het uitgangssignaal gebracht binnen de grenzen waarop de

spanningsniveau's liggen van de verder gebruikte logische scha

kelingen. Van de reeds genoemde andere Schmitt-trigger ligt de

referentiespanning op nul volt. De schakeling van deze trigger

is verder gelijk aan die van de synchronisatiepulsdetector. zo

als geschet~in figuur V.31. Deze Schmitt-trigger dient als in

terface voor de erop volgende logische schakelingen. Zoals reeds

werd gezegd, wordt door het uitgangssignaal van de synchronisa

tiepulsdetector een keten van monostabiele multivibratoren ge

triggerd. De pulsen van deze monostabiele multivibratoren worden

gebruikt om logische poorten open en dicht te schakelen en als

reset-signaal in de op de demultiplexer aangesloten meetcircuits.

Het schema van de demultiplexer en de signaalvormen werden reeds

gegeven in hoofdstuk IV, figuren IV.5 en IV.6. Opgemerkt dient

nog te worden bij het schema dat van de monostabiele multivibra

toren steeds de gelnverteerde Q uitgangspuls wordt gebruikt van

wege de betere pulsvorm.

De meetcircuits

Voor het uiteindelijke omzetten van de in de variabele frequentie

van het subcarrieroscillatorsignaal besloten drukinformatie

in een met die druk evenredige gelijkspanning is voorzien in
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een meetcircuit voor elk kanaal. De werking van zo'n meet

circuit verloopt nu als voIgt.

Het S.C.O.-signaal van de demultiplexer wordt via een inverte

rende poortschakeling toegevoerd aan een synchrone tienteller.

Deze teller, waarbij het S.C.O.-signaal als kloksignaal wo~dt

gebruikt gaat bij elke negatief gaande flank van het kloksignaal

een positie verder. Stand "1" van de teller wordt nu door een

poortschakeling gedecodeerd. Hierdoor wordt bereikt dat na 10

perioden van het S.C.O.-signaal, de teller weer de stand "1"

"bereiki;. Het ui tgangssignaal van deze "stand 1" decoder word t

nu toegevoerd aan de triggeringang van een flip-flop. Aan de

uitgang van deze flip-flop zal nu een puIs verschijnen, waar

van de tijdsduur even lang is als de duur van 10 volledi~peri

odes van het S.C.O.-signaal. In de figuren V.32 en V.33 is het

schema en de signaalvormen op de diverse punten van de teller

weergegeven. Het schema van de synchrone tienteller is ontleend

aan de literatuur (1.33).

L..-----l-+--.......---t-t--.....---+lI----<......--j--J.---.....----o reset

S,c::.o - S.'411 ... I.~ ¥ ..,.r:I.'",,/~../'/~llel'
Figuur V.32. Schema synchrone tienteller met uitlezing.

Het uitgangssignaal van de flip-flop F.F. wordt nu toegevoerd aan

de verschilpulsgenerator. Deze verschilgenerator waarvan het

schema gegeven is in figuur Y.34 bestaat uit een monostabiele mul

ti-vibrator, waarvan de pulsduur instelbaar is en enige poorten.

In deze verschilpulsgenerator wordt de tijdsduur van de puIs van

F.F. vergeleken met die van de monostabiele multivibrator.
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Indien deze tijdsduren verschillen, verschijnt aan de uitgang

van de verschilpulsgenerator een pulsvormig signaal waarvan

de tijdsduur gelijk is aan het verschil in tijdsduur van de

F.F. puIs en de monostabiele multivibrator puIs. De impuls

duur van de monostabiele multivibrator is regelbaar met de

weerstand R, die op de frontplaat is uitgevoerd. Met deze weer

stand is het dus mogelijk om het nulpunt in te stellen van de

schaal van de meter of recorder. Dit is noodzakelijk omdat de

opnememonderling verschillen vertonen in de ~apaciteit bij

onbelaste toestand. Wordt de opnemer nu belast, dan zal de ca

paciteit toenemen en dus de frequentie van de subcarrieroscil

lator lager worden met gevolg dat de tijdsduur van 10 perioden

toeneemt (zie ook formule IV.5). Er ontstaat dus een verschil

puIs, waarvan de duur evenredig is aan de op de opnemer uitge

oefende druk, hetgeen in figuur V.35 kwalitatief wordt weerge

geven.

M.S I_-1

Figuur V.34. Verschilpulsgenerator.

De aldus gegenereerde verschilpuls wordt nu toegevoerd aan een

integrerende scha~ing waarvan het schema gegeven is in figuur V.36.
Thans zal de invloed worden nagegaan die de weerstand van 560kn

heeft op de werking van de schakeling als integrator.

Het toevoegen van de weerstand R2 aan de schakeling heeft als

nadeel dat de lineairiteit van de integratie verIoren gaat. De

voordelen wegen hier echter ruimschoots tegen Ope Deze voordelen

zijn verkleining van de drift van d~ integrator, de gelijkspannings

versterking wordt beperkt tot 1,5 maal en het vervaIIen van de
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Figuur V.35 Verschilpulsgeneratie.

noodzaak om een resetschakeling toe te voegen, teneinde de in

tegrator op nul te resetten voor de volgende meetperiode.

Immers na afloop van de verschilpuls wordt de condensator C

via de weerstand ~ ontladen met een tijdconstante ~ = R
2

C =
5,6 ms. De tijdsduur tussen twee integratieperioden bedraagt

~80 ms, na deze tijd is C voldoende ontladen voor de volgende

integratie.

Vc"",""."I;6_A o--r-~--4I~

ill.

Figuur V.36. Integrerende schakeling.

Hiervoor wordt uitgegaan van de schets van figuur V.37.
Verondersteld wordt dat de versterking A van de versterker

zeer groot is evenals de ingangsimpedantie, de uitgangsimpe

dantie wordt klein verondersteld. Voor de stromen geldt dan:
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V
i i u i 2= =

c 2 R2

_ .1 AVin V
V + R; ) • dtu Co R1

V.
~n- --R
1

differenti~ren:

dV
u

dt
+ _1_ V.

C ~nR1

Oplossen van deze D.V. levert indien V. een stapfunctie is
~n

en V voor t 0 gelijk nul is op voor Vu u

_ R2 { -t
V ::: 1 - e -Jv. met r = R2Cu R1 't ~n

Vu in de oorspronkelijke

duur van de verschilpuls:

Invoeren van deze uitdrukking voor

verg::ijkingR~:ve~d::~em:l::is
o

Stel de amplitude van de stapfunktie V.
~n

E dan levert de

integratie op:
-t
_1

t'"
V

u

Wordt nu

V
u

EZ'" {
~i{J. e

e ~ in een Taylorreeks ontwikkeld,

E 't" r t 1 t
2

1 }
R

1
C 1. 1 - ~ + 2 7? +....... -1

dan komt er:

Indien

wordt

~1'~ {t -Vu

t1<~ en de reeks na de

dan resulteert voor V
u

L"2
21:" J

kwadratische term afgebroken

van een echte integratie is dan:

t
deze integrator is dus 2~ x 100%.

opzichte

t 2

2l"
V

u

De afwijking ten

E
R C •

1
De procentuele fout van

Deze uitdrukking voor de fout stelt ons in staat een numerieke

waarde te berekenen voor de maximaal te verwachten fout.

Voor de frequentie van het subcarrieroscillatorsignaal geldt

ongeveer:
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f 1 1 ofweI voor T 1x

21lR
g

j/C ICopn
f

+ C + C'par par

2"R ticT + C . ICopn + C'g par par

wordt de opnemer nu belast dan geldt voor de verhouding van de

periode-tijden van de subcarrieroscillatorfrequenties bij be

laste en onbelaste drukopnemer:
,/C C' »

T = f opn + par

"0 j'coopn + C' 'par

In deze formule slaat de index 0 op de onbelaste toestand en

,~-VT55 - 1,045.=T
~ 25 + 10 = 35 pF en coopn = 120 pF dus "0C' par

c' op de som van de parasitaire capaciteit van de gyrator-par
schakeling en de capaciteit van de verbindingskabel tussen

gyrator en aansluitplug voor de capacitieve opnemer. Brengen we

een belasting aan van 125 gr/cm2
, dan geldt voor een bepaalde

opneroer (zie ook grafiek), C = 134 pF.opn

4%,
0,45 x 10-3

x 100% =
2 x 5,6 x 10-3Voor de procentuele fout voIgt dan: fout

Met TO = 1 ros wordt T 1,045 ms.

De lengte van de verschilpuls en dus ook'de integratietijd wordt

in dit geval 10 x (1,045 - 1) = 0,45ms.

een acceptabele waarde.

Figuur V.37. Integrator.
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,Het van de integrator afkomstige signaal zoals dat kwalitatief

is weergegeven in figuur V.38 , wordt nu toegevoerd aan een

spanningsversterker met regelbare versterking en off-set regeling.

0_1----..1

""

Figuur V.38. Integratorsignaal •

.Het doel van deze versterker, waarvan het schema is weergegeven
! .

in figuur 5.39, is het inamplitude versterken van het integrator-

signaal met een regelbare factor. Dit is noodzakelijk omdat de

gevoeligheid van de opnemers onderling verschillend is en dus

een calibratie noodzakelijk maakt. Deze versterkingsregeling is

op de frontplaat van het apparaat uitgevoerd, waardoordUs de volle

schaaluitslag afgeregeld kan worden na eventuele verwisseling van

opnemers.

Figuur V.39. Correctie versterker.

De off-set regeling is noodzakelijk omdat de verschilpuls die aan

de integrator wordt toegevoerd niet precies tussen 0 en 5 volt
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ligt. Ret nulniveau ligt op N O,2 volt, de verzadigingsspan

ning van de laatste transistor van de DTuL poortschakeling waar

de verschilpuls vandaan komt. Door de aangegeven regeling kan

deze off-set spanning weggeregeld worden. Na vervanging van de

!poortschakeling is bpnieuw afregelen noodzakelijk.,..
De waarde van V, de integratorspanning na afloop van de verschil-

"-
puls, bevat de drukinformatie. V is evenredig met de gemiddelde

waarde van de druk gedurende 10 perioden van het subcarrieroscil

latorsignaal. Deze spanning wordt gemeten door een sample and

hold-schakeling, waaraan het signaal afkomstig van de correctie-

!versterker wordt toegevoerd. Deze schakeling, waarvan het schema

is gegeven in figuur V.40, ontvangt onmiddellijk na afloop van de

verschilpuls, een sample-commando. Dit sample-commando opent de
"

F.E.T., waardoor de geheugencondensator C wordt opgeladen tot V.

Na afloop van het sample-signaal sluit de F.E.T. weer en wordt

"de waarde van V door de geheugencondensator vastgehouden tot de

volgende sampling. De sturing van de F.E.T., die hier dus dienst

.doet als analoge poort, verloopt als volgt. De verschilpuls wordt

toegevoerd aan een monostabiele multivibrator M.S. Deze monosta-

'biele multivibrator wordt door de negatief gaande flank van de

verschilpuls getriggerd en geeft dan een puls af van~20 usec.

H. $ I---L_.J---I

+ I~" O---I-r-L.--II~-IM-1""-I""'----O 0 0/

Figuur V.40. Sample and hold schakeling met besturingscircuit.
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Deze puIs wordt toegevoerd aan de Schmitt-trigger schakeling

met uA 709, die hiervan een puIs maakt van dezelfde tijdsduur

maar met amplitudes liggend tussen + en - 12 volt. De uitgang

van de Schmitt-trigger is via een beveiligingsdiode verbonden

met de gate van de F.E.T. De referentiespanningsbron van de

Schmitt-trigger wordt gevormd door een serieschakeling van vier

diodes, de referentiespanning wordt daardoor~2,5 volt.

Deze waarde is gekozen om de storingsgevoeligheid van de Schmitt

trigger te beperken. De duur van de sample-puIs, 20 us, is ex

perimenteel bepaald omdat de kanaalweerstand van de F.E.T. niet

bekend was. De geheugencondensator is verbonden met een niet in

verterende 1 maal versterker, de 1M 310, een speciaal voor dit

soort doeleinden vervaardigd I.C. De terugkoppeling is hierbij

reeds intern aangebracht. Dit I.C. is gekozen vanwege een van

de aantrekkelijke eigenschappen, de input bias current is na

melijk slechts 10 nA maximaal. De diode parallel aan de geheugen·

condensator C is opgenomen ter beveiliging. Immers bij afwezig

heid van signaal, dus ook van sample-commando's, zal de geheugen

condensator C door de input bias current van de 1M 310 ontlar'Jen

worden van de laatste meetwaarde tot aan de negatieve voedings

spanning. Hierdoor kan de aangesloten recorder en/of draaispoel

meter vernield worden. Door de beveiligingsdiode wordt dit voor

komen. Zakt de spanning op de geheugencondensator tot beneden

de diodespanning, dan zal de diode gaan geleiden en verdereont

lading van de condensator voorkomen. Het bezwaar is echter dat

de condensator tijdens de holdperiode niet aIleen ontladen wordt

door de input bias current van de versterker, maar ook door de

lekstroom van de beveiligingsdiode. Het extra spanningsverlies

hierdoor is echter verwaarloosbaar over de hold-periode. Het

gelijkspanningssignaal afkomstig van de versterker wordt toege

voerd aan een uitgangsplug op het apparaat, waaraan dan een re

corder kan worden aangesloten. Tevens wordt dit signaal toegevoerd

aan een versterkerschakeling met vaste versterking van het reeds

eerder gebruikte operationele versterkertype, achter welke ver

sterker een draaispoelmeter kan worden aangesloten via een va

riabie serieweerstand. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om naar

wens de metergevoeligheid per kanaal in te stellen.
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Het schema van deze schakeling wordt gegeven in figuur V.41.

s
"0/' S.1rJI' Ir

G"eI n.l.I

Figuur 5.41 Meter aanpas versterker.

Met de keuzeschakelaar, wordt ook per kanaal een indicatie-

lamp geschakeld voor het aangeven van het met het desbetref

fende kanaal verbonden zijn van de meter. De stand van de schake

laar heeft geen invloed op het ter beschikking zijnde signaal op

de recorderuitgangen. De signalen van de drie kanalen zijn steeds

op de betreffende uitgangen aanwezig.

-,
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De in het voorgaande hoofdstuk besproken schakelingen van het

telemetriesysteem zijn voor wat betreft de zendzijde onderge

bracht ineeen door de C.T.D. vervaardigd metalen kastje. De

schakelingen van de ontvangkant van het systeem zijn onderge

bracht in een hiervoor aangeschafte fabriekskast merk "Vero" ,

model Alton. Figuur VI.O geeft-een overzicht van het systeem in

gebruiksklare toestand.

Figuur VI.O Het complete systeem.
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De schakelingen van de zender zijn ondergebracht in een messing

bakje als aangegeven in figuur VI.1.
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In deze foto is:

1 R.F. eindtrap met antenne-aansluiting

2 F.M. modulatoroscillator

3 dubbele voeding met minimumbatterijspanningsbeveiliging

4 multiplexer, a-stabiele multivibrator en flip-flop

5 multiplexer, vier standen decoder en stuurschakeling

6 multiplexer, synchronisatiepulsgenerator

7 multiplexer, sommeerversterker

8 subcarrieroscillator kanaal 3

9 subcarrieroscillator kanaal 2

10 subcarrieroscillator kanaal 1

11 aansluitpluggen capacitieve opnemers

12 aan/uit schakelaar

13 kwikbatterijen

De afmetingen van het bakje als geschetstin figuur VI.1. zijn

182 x 106 x 30 mm. Ret bakje wordt afgesloten door een aluminium

afdekhuls, inwendig mat geanodiseerd, uitwendig beplakt met zwa~t

"waspapier". Bevestiging van de huls aan het bakje vindt plaats

door 4 M3 schroeven.

,----......----.....---0 + 'II

L..---.....---......------o a V

Figuur VI.2. H.F. eindtrap.
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Componentenlijst:

R1 ,2 12 kA/1/16W

100.J2. / 1/8 W

2,2 pF / keramisch

C
3

8,2 pF / keramisch

C2 ,4,5,6 : 10 uF / 50V tantaal

C7 10 uF /15 V

T BF 173

L 5W gespatieerd kern 3 mm: tap op 1W

F.M. modulator-oscillator

Componentenlijst:

R1 10 k.Jl. / 1/8W

R2 33 k JL / "

R
3

560.n. / n

R
4

39kJ} + 68 kA / 1/8W

....--....----4~---.-------O l' ,V
H.~ .... ( lo,ojJ./4h<t;,

e:".lrGp

'--.....-~t----------()0 /I

Figuur VI.3. F.M. Modulator-oscillator
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C1 8,2 pF /keramisch

c2 47 nF / 25 V tantaal

C
3

8,2 pF / keramisch

C
4

10 nF / 15V tantaal

T BF 115

L1 4 windingen gespatieerd, bruine kern 5 rom

L2 2 windingen vastgekoppeld met L
1

Voeding met minimumbatterijspanningsbeveiliging
----------------~------------------------------

Componentenlijst:

R1 , 11

R2 ,22

R3, 33

R4 , 44

4,7 kA/ MCB draadpot

5,6 k.n../ 1/8W
1 k.l1. / "

10 kJl/ "

r----.....--.---o + b"

l::) O--.....--4..---+--.--.......---.----4~----o 01/

+
~3

Y---........- .........----o - 'I)
Figuur VI.4. Voeding met minimumbatterijspanningsbeveiligings
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c1 , 11 I 32 ALP / 1'OV

" C2 , 22 10 -nF

C3 , 33 32 uF / 10V

D1, 3
1N4148

D2, 4
E.C.O. 9606

T1, 3, 5
TIS 97

T2 , 4, 6 BC 214

.F1:.~:.

~ ~';'-~~. ; .. -: ' - - ...
Figuur VI.5. Printed circuit bedradingskant

C~t-

o

Figuur VI.6. Printed circuit componenten lay-out
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"1.1 .1 .4.

Figuur VI.7 MUltiplexer a-stabiele multivibrator en flip-flop.

C1, 2 0,1 uF / 250V

C3, 4
1DOpF / pin up

C5 , 6 :150 pF / keramisch

T : BS't -39 A1,2,3,4

n;,2,3,4,5,6,7,; : 1N 4148

560 kJl

82 k.n

330 k.n.

Componentenlijst:

R1 , 2, 5, 6 56 k.n.

•

Figuur: VI.8. Printed circuit bedradingskant.
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o

Figuur VI.9. Printed circuit componenten lay-out.

r--------4l---~---___e.....___---_....._-_r__--____._-~+ , 11

L...-.-------..--------i~------ ........---....() -" V

Figuur VI.10. Decoder stuurschakeling

Componentenlijst:

15 kA

33 k.n.R1, 4, 7,10

R2,5, 8, 11

R3 , 6, 9, 12 : 120 k.n.

T : BSY 39 A
1, 2, 3, 4,

Dioden: iN 4148 20 stuks
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,

Figuur VI. 11 Printed circuit bedradingskant

Il" Oe,. R" Oa, R, OR8 R,D 0 A. II0 r, 0
~6

o r"
~ 0 ~ (j ~O
~ ~ ~ ~

~~
~ ~~ ~ ~ ~'~ ~ ~ ~R! Rit A,

Figuur VI.12 Printed circuit componenten lay-out.

.-- .... .......__....__....... .......__---Q +{,.II

L------~._----~----- ......--o - '11

Figuur VI.13. Synchronisatie pulsgenerator
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Componentenlijst:

33 k.n.

15 k A.

120 kJl.,

27 k.n

10 kA/ spectrol draadpot

18 k.n

3,3 nF

47 nF

ESY 39

: EFY 77

D1,2,3

82 k.n

560 kn

47 kn.
56 k.Il.

250 kn/ Vitrohm koolpot

tN 4148

• •
... ..wI-!!1

...-...• •~ I~.

Figuur VI.14 Printed circuit bedradingskant.

o I. O~" . o R1 ~, ~~ ..
0

Ola.
0

-I~' TtO 0Ot1)a~ @Rr ~O lli'.1
'~.1.

bz~

~ ~. T
DI~ o ~, OR, ~'r

0 0

Figuur VI.15 Printed circuit componenten lay-out
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'---------'------1----'---'------'-----''------a -,v

Figuur VI.16 sommeerversterker.

Componentenlijst:

R1 47 k.n.

R 56 k..n.2,3,4
R5

6,8 k..Q

R6 18 kJ'l.

R7 417 k.n

R8 39 k Jl

R
9

8,2 kn.

320 uF / 6,4V

32 uF / 10V

: TIS 97
BC 214

•

•

Figuur VI.17 Printed circuit bedradingskant
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o
T,

'0

o

Ta.

o
T.lo

1.1.8.

Figuur VI.18 Printed circuit componenten lay-out

Subcarrieroscillator

r----......-----__......-__+-------e~-.......-__+--._-~ +'J

L....46--i~----......---~--+-----4t-----......---e.-~ - '"

Figuur VI.19 Bubcarrieroscillator

eomponentenlijst:

47 kA

120 k.n

270 k.n.

56 k..n.

33 kn.

500 kll/Vithrohm

22 k.tl.

15kA

koolpot

220 pF / pin up

10 nF / 100V polyes1

TIS 97
Be 214

BSY 39

1N 4148



•

•

- 100 -

•

•

VI.2.

VI.2.1.

VI. 2.1.1.

Figuur VI.20 Printed circuit bedradingskant

Figuur VI.21 Printed circuit componenten lay-out

Voor de schema's van de hoogfrequent afstemeenbeid, de midden

frequent versterker met ratiodetector en de ruisonderdrukker,

wordt verwezen naar de bijbehorende documentatie (1.17).
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Figuur VI. 22 Spanningsversterkereenheid

Componentenlijst:

R 10 kA
1,2,3,5,6

R
4

150 kn.

R1 33 k.n.

. RS , 9 25 k.n/Vi throhm pot

: 33 nF /keramisch

: 50 uF /25V

: jUA 141

-; • • • •

~
.,..

~ ~!C. ••• • • • •

Figuur VI.23 Printed Circuit bedradingskant
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o It,./ r==-,_ ~ ......... ~

~'**'@:' Ef
o <, <'~~~'J "~ ~ ••

o

4 t( '0 It G"

-"..t. i..
~.P-f' ~tMc/.e.s .. I.'e.

) 0

VI. 2.1.3.

Figuur VI.24 Printed circuit componenten lay-out

De monitorversterker

Figuur VI.25 Monitorversterker

Componentenlijst:

R
1

5 kA flog pot

R2 10 kA

R
3

100 kJt

R4 ,5 4 k7

R6 ,7 6.n.

I.C.

L

MC 1306 P Motorola

AD 2070/T8 ~hilips
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68 nF / polyester

15 pF / pin up

2,2 uF / 6,4 V
470 pF / pin up

0,1 uF / polyester

200 uF / 10V

125 uF / 16 V
lor f / ¢'fr"Q",iul.

•

'>.-
............._----_..._--.....

•

•

Figuur VI. 26 Printed circuit bedradingskant.

o o

o

Figuur VI.27 Printed circuit componenten lay-out



H H. .
I\) I\)

I\) I\).
->.

1'"V

Il::;j Il::;j
ICD ICD
I I
IPo 1m
HI) I ...•
IS

:~I'::::
If--J Ill'
Ic+ Ill'
I ...• If--J
1'0 '<If--J JCD
ICD Iii
1><1 I~
ICD l-lD
Iii 111

1Pi'
I ...•
Il:l
I~
1m
ICD
ICD

:g. ->.

ICD 0
I .... .f::>.
IPo

{(.... 04/3

+,~v

Figuur VI.28. De demultiplexer
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Componentenlijst:

R1 5 k1l./ Bourns instelpot

R 10 kJL
2,3,7,8

R4,9 10 Mn.

R5 ,10 560 A

R6 , 11 3 , 3 k It

M.S. 1 tim 6 D~L 951
Poorten: D~L 946 en D~L 962 (triple

Tijdbepalende netwerken T C
2,4,6

T1 C =

T3,5 C =

C1,3 : 10 pF Ikeramisch

C2 ,4 : 3 pF I pin up

I.C. 1 ,2 :/uA 709

D1 ,2,5,6 iN 4148

D E.C.O.9607
3,4,7,8

three input NAND)

2 uF; R20k~/Bourns pot

3 uF, R20 k~/Bourns pot

680 nF, R20 kQI Bourns pot

• • .- - • • - • -
\

- - -

~ ~
,

.l7: .lJt. .l7: ..\" .~7: OX'zf_f.:_
1·~·~fi···~ll •••~.! II···'·!•....~ •... ,.
</1' ~I'ulr r ..........II '. "1'-;_ I.

;~~ •• - - _,1/
~,n s· 1'~ 7-

~t II'.' • ~ • •
\' -,' I

' , " "

;f,

I I I _ '"ii- .
r

Figuur VI. 29 Printed Circuit bedradingskant
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Figuur VI.30 Printed circuit componenten lay-out

Meetcircuits

Voor elk kanaal is een geheel meetcircuit aanwezig op een

printplaat. Deze printed circuits zijn onderling uitwissel

baar.



Figuur VI.31 Meetcircuit

-t, "I, tV, c:".. ... ,'-v
~.,.

~
If,~

~r;:

~, ~2. ~J .b,. Ii,~ of"

I:
o.,....
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Figuur VI. 32 Printed circuit bedrad~ngskant.

I



draadpot47 kJl IBobi

100 k,S2.

680 k.Q.

56 .n.

F.F. 1 tim 5

MS1 ,2

I.C· 1,2,5
I.C. 3

I.C· 4
T
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Componentenlijst:

RO, 100

R1 ,3
R2
R

4,17,21
R : 10 kJt5,7,9,13,14,15,19,20,26
R6 , 12 8 , 2 k n.

R8 2 kn.IBourns pot

R10 ,24 560.n.

C
1

1 uF

C2 ,7 10 mF I polYstyreen

C
3

3,3 nF I keramisch

C
4

10 pF I keramisch

C
5

3,9 pF I pin up

C
6

15 pF I pin up

D 1 tim 6: 1N4148

125V

R11
R16
R18
R

22
R

23
R

25
R

27

150 k.n.

10 Mn.

2,2 k..n..
47 k!1..

50 kA IBourns pot

12 kn.
10 it

: Dr:yuL9945

: D'PuL9951

:/uA741

:;uA 709

LM310

2N5458

Voor de voeding van de ontvanger wordt gebruik gemaakt van di'Terse

voedingen.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een fabrieksvoeding, Delta

regulated power supply C15-1D. Voor specificaties zie documen

tatie (L.34).

Componentenlijst:
"'1." +'! v R

1
1 k8

~1 R2
10 kJ2.

• C
1

0,1 uF
~~ _Col.

C2
64 uF I 10Vc.1

T TIS 97
o v e.V

D OAZ 207

Figuur VI.35 9Volt voeding.
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o o

Figuur VI.36 Printed circuit Figuur VI.37 Printed circuit
Componenten

Figuur VI.38 24 volt voeding

Componentenlijst

39 k.l1.

100 kA

27 k.n.

27 k.n

18 kA

2k7

150 k ll.

BC 214

50 k:.a/pot

33 k It

160 uF / 64 V

80 uF / 25 V

10 uF /250 V

D1,2 160 uF/64
D

3
ECO 9~~6



•
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•

•

• • •
• •

VI.2.3.4.

Figuur VI.39 Printed circuit bedradingskant

0 0 0

C 1

~~ ~~, ~~r-lI-
t! ~~ ~ T .L TLOR~~~ ~R7C~:D1 ~-I~ d T c,. OT,

'L III 0
~R" ' 1=1

b.J
Ra

00

Figuur VI.40 Printed circuit componenten lay-out

Voor de 5 Volt voeding van de logische schakelingen is gebruik

gemaakt van een fabrieksvoeding.: Delta regulated power supply

U 5 - 1, gemonteerd op een printed circuit plaat in het sig

naalverwerkingscompartiment van de ontvanger.
,

De telemetrie-ontvanger met signaalverwerkingseenheid is onder

gebracht in een Vero-kast, Alton model met 3 plug-in modules.



Figuur VI~41 Frontaanzicht telemetrie-ontvanger
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Figuur VI.42 Opbouw ontvangermodule



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

'1

1

1

- '1'15 -

Figuur V!.44 apbo
uW

s~aalvarwerkingsmodule, .i~- en onae~~aaJlzioht
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Eedienings- en afregelingsYoorschrift

!f~~~~±~~~~!~~~~£~~~f~

Dit yoorschrift dient geYolgd te worden, yoor de eerste in ge

bruikstelling van het apparaat of na yeryanging van onderdelen zo

als integrated circuits. Eij normaal gebruik kan yolstaan worden

met het Yolgen van het bedieningsYoorschrift. De benodigde appa

ratuur is beperkt tot een tweekanaa~oscillograafmet D.C. gekop

pelde ingang en twee losse voedingseenheden zoals bijvoorbeeld

Delta Yoedingsapparaat D030-1 of iets dergelijks. Het gebruik van

Yoedingsapparaten wordt aanbevolen voor het sparen van de batte

rijen.

!f~~~~±~~~_!~~_~~_~~!~~~~~~~~~~~~~

Voor afregeling van de telemetriezender wordt de beschermkap Yer

wijderd door de 4 yerchroomde schroeven aan de lange zijkanten

los te draaien. De kap kan nu Yerwijderd worden door met een duim

druk uit te oefenen op de binnenbak aan de kopsekant waar de aan

sluitpluggen zich beyinden yoor de drukopnemers. Het inwer:rlige van

het apparaat zoals weergegeyen in figuur VI.1 wordt nu zichtbaar.

Aan de dooryoeren yoor de Yoedingsspanning die door de scheidings

wand steken tussen schakelaarcompartiment en het compartiment

met de schakelingen, kunnen nu draden worden beYestigd ter aanslui

ting aan de externe Yoedingen. Het verdient aanbeveling in deze

leidingen naar·de externe Yoedingen een dubbel polige Bchakelaar

op te nemen ter aan- en uitschakeling van de spanning en dit niet

te doen met de schakelaars van de Yoedingsapparaten. Hiermee wordt

het ongewenst afschakelen door stoorimpulsen vermeden door de

minimumbatterijspanningsbeYeiligingen. De spanning van de externe

bronnen wordt ingesteld opr-9 Volt en een eventueel aanwezige

stroombeYeiliging oprv50mA. N.B. ter vermijding van beschadiging

van de kwikbatterijen dient de schakelaar van het apparaat zelf

in de stand "uit" te blijven staan. De drukopnemers dienen nu te

worden yerbonden met de drie daaryoor bestemde pluggen en ook de

antenne dient te worden yerbonden met de antenne-ui tgang.
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Een probe van de oscillograaf wordt nu verbonden met de modula

tie-input van de F.M.-modulator oscillator. Instelling oscillo

graaf: gevoeligheid 2V/div., tijdbasis 10 mS/div. De voedings

spanningen worden nu ingeschakeld. Na~20 sec dient nu een beeld

op de oscillograaf te verschijnen zoals geschet~in figuur VII.1.

-1.'-

.l, , ,

I I
I I .- t ('", .$)
I I

I I

I I
I

0 I I

-0,' I I
r.. B I /~ I .l.t. I I-I- ..''til .&~ t~

~
~:t .'J I I I I

I 48 I
104 ~I

Figuur VII.1. Signaal aan modulatoringang.

De amplitude van de synchronisatiepuls wordt afgeregeld met

potmeter R11 figuur VI.13. Bij afwijken van de rechthoekige

vorm van de omhullende van de subcarrieroscillatorsignalen

wijst dit op niet goed oscilleren van een of meer subcarrier

oscillatoren. Dit kan worden gecorrigeerd door afregeling van pot

meter R
13

, figuur VI.19 van de desbetreffende oscillator. Indien

de frequentie en amplitude van een van de S.C.O.-signalen sterk

afwijkt van de anderen is het mogelijk dat de bijbehorende druk

opnemer of plugverbinding defect is.

Indien de zendfrequentie is gewijzigd dient de spoelkern van de

H.F.-eindtrap te worden bijgetrimd totdat maximale signaalsterkte

op de S-meter van de ontvanger is verkregen.
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Bij ingeschakelde zender kan de signaalverwerkingseenheid van

de ontvanger worden afgeregeld. Aan de F.M.-ontvanger en moni

torversterker hoeven geen afregelingen te worden verricht. De

signaalverwerkingsmodule wordt uit de kast verwijderd door de

twee ~uick lock schroeven los te draaien die zich onderaan de

frontplaat bevinden, waarna de eenheid door trekken aan de hand

greep naar voren komto Met behulp van de bijbehorende verleng

kabel wordt de verbinding tot stand geb~acht tussen de module

connector en de kastconnector.

De ontvanger kan nu worden ingeschakeld met de netschakelaar op

de monitormodule. Op de ontvangermodule dient de schakelaar ge

merkt "ruis" naar beneden te staan en de schakelaar gemerkt "A.F.G."

naar boven. De A.FoG.-regeling is nu uitgeschakeld en de ruisonder

drukking in. De meten/afstem-schakelaar op de signaalverwerkings

module dient in de stand "afstem" te staan, het rode larnpje is

dan uit. De meterselectorschakelaar, zwarte knop onder de meter,

volledig linksom, geen der witte larnpjes brandt. Door de volume

regelaar op de monitormodule iets naar rechts te draaien en de

afetemknop op de ontvangermodule te draaien wordt op de zender

afgestemd. De buitenste knop van de afstemming is grof afstemming,

de binnenknop verzorgt de fijnafstemming. Na afstemming wordt de

A.F.Go ingeschakeld door de met A.F.G. gemerkte schakelaar naar

beneden te zetten, enige naregeling van de afstemknop kan nog

gewenst zijn veor maximale STmeter aanwijzing. Een probe van de

oscillograaf wordt nu verbonden met punt W van connector 2 (zie

onderzijde signaalverwerkingsmodule). De schakelaar "meten/afstem",

wordt nu in de stand "meten" gezet, rode lampje gaat aan, het

telemetriesignaal dient nu zichtbaar te zijn. Instelling oscillo

graaf: O,5V/div. tijdbasis: 10 mS/div.

De tweede probe van de oscillograaf wordt nu verbonden met punt

R van connector 2, op de oscillograaf dient nu door de tweede

trace een pulsvormig signaal weergegeven te worden met een am

plitude van 5 Volt. De pulsen dienen in tijd sarnen te vallen met

de synchronisatiepulsen van het telemetriesignaal. (Voor schets

matig weergegeven afregelprocedure van de demultiplexer zie ook

figuur VII. 2).
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Indien dit niet het geval is, geen pulsen, te korte pulsen,

extra stoorpulsen, potmeter R2 , zie figuren VI.28 en VI. 30,

verdraaien tot het gewenste resultaat bereikt is. Nu de probe

verplaatsen van punt R naar punt P (connector 2). Bier dient een

pulsvormig signaal weergegeven te worden waarvan het begin van

de puIs 23 ms vertraagd is, t.o.v. begin van de synchronisatie

puIs, instellen met potmeter van T1 , zie figuur VI.28 en VI.30

en met een tijdsduur van 16 ms, instellen met potmeter van T2 ,

zie figuur VI.28 en VI. 30. Probe verplaatsen Y~n punt P naar

punt N. Bier dient een pulsvormig signaal te staan dat een re

presentatie is van het subcarrieroscillator 1 signaal, vergelijk

met het originele signaal op het andere kanaal van de oscillo

graaf. Probe verplaatsen van punt N naar punt H (connector 2).

Hier dient een pulsvormig signaal te staan waarvan het begin van

de puIs 46 ms vertraagd is t.o.v. het begin van de synchronisa

tiepuls, instellen met potmeter van T
3

, zie figuur VI.28 en VI.30

en met een tijdsduur van 16 ms, instellen met potmeter van T4,
zie figuur VI.28 en VI. 30. Probe verplaatsen van punt H naar punt F.

Bier dient een pulsvormig signaal te staan dat een representatie

is van subcarrieroscillator 2 signaal, vergelijk met het originel~

signaal op het andere kanaal van de oscillograaf. Probe verplaatsen

van punt F naar punt B. Hier dient een pulsvormig signaal te staan

waarvan net begin van de puIs 70 ms vertraagd is t.o.v. het begin

van de synchronisatiepuls, instellen met potmeter van T5, zie

figuur VI.28 en VI.30 en met een tijdsduur van 16 ms, instellen

met potmeter van T6 , zie figuur VI.28 en VI. 30. Probe nu ver

plaatsen van punt B naar punt C. Bier dient een pulsvormig sig-

naal te staan dat een representatie is van subcarrieroscilla

torsignaal 3, vergelijk met het originele signaal op het andere

kanaal van de oscillograaf.

De afregelingsprocedure van de demultiplexer is hiermee voltooid.

Voor figuur VII.2. zie volgende bladzijde.
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Figuur VII.2. Tijddiagram demultiplexer in afregelvolgorde.
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!f~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~_l~_

Een probe van de oscillograaf op punt V connecter 5, andere

probe op punt P van dezelfde connector. De potmeterknop op

de frontplaat gemerkt "ijking O","opnemer 1", nu dusdanig ver

draaien tot op het oscillograafscherm voor het signaal van de

probe aangesloten op punt Peen rechte lijn is verkregen. Met

potmeter RS ' zie figuur VI.31 en VI.33, het gelijkspanningsni

veau van dit signaal op 0 Volt brengen. Verplaats de probe van

punt P naar punt E. Verdraai de knop gemerkt "ijking 0, opnemer 1"

nu zover dat de op punt E gemeten gelijkspanning 5,0 Volt bedraagt.

Indien dit niet aIleen lukt met deze knop, gebruik ook knop

"ijking 100%". Draai nu de meterselectorschakelaar een positie

naar rechts, indicatielampje 1 gaat nu branden en de meter slaat

uit. Regel nu de meter instelpotmeter R
23

, zie figuur VI.31 en

VI.33 af op volle uitslag van de meter (100 eenheden). Verdraai

de knop gemerkt "ijking 0, opnemer 1" nu weer tot de meter 0

aanwijst. Hiermee is de afregelingsprocedure gereed.

Afregeling meetcircuit 2

Draai de meterselectorschakelaar weer een positie verder naar

rechts, indicatielampje 2 gaat branden. Herhaal nu de procedure

beschreven in de voorgaande paragraaf, maar nu met de probes aan

gesloten op de overeenkomstige punten op connector 4 en de knop

pen gemerkt "ijking 0" en 100% opnemer 2 en met uitzondering van

de opmerking over het verdraaien van de meterselectorschakelaar.

Draai de meterselectorschakelaar een positie verder naar rechts,

indicatielampje 3 gaat nu branden. Herhaal verder de reeds beschre

yen procedure.

De afregeling van de signaalverwerkingseenheid is nu vo~tooid.
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1. Draai de meterselectorschakelaar, zwarte knop rechts onder de

meter op de signaalverwerkingseenheid, geheel linksom.

2. Plaats de schakelaar gemerkt "meten/afstem" in de stand "afstem".

3. Plaats de schakelaar gemerkt ilruis ll in de benedenste stand.

4. Plaats de schakelaar gemerkt "A.F.G." in de bovenste stand.

5. Schakel de netspanning in met de scrakelaar gemerkt llnet",

het lampje links van de schakelaar dient nu te gaan branden.

6. Verbind de drukopnemers met de daarvoor bestemde pluggen op

de zender.

7. Steek de plug van de zwarte soepele draadantenne in de daar

voor bestemde bus van de antenne en leg de draag uitgestrekt

neer.

8. Schakel de zender in door de schakelaar naast de antenneplug

in de stand "aan" te zetten.

9. Draai de volumeregelaar op de ontvanger iets rechtsom, na

rv20 s dient de zender hoorbaar te worden, zo niet dan de

afstemknop van de ontvanger verdraaien totdat de zender Jnt

vangen wordt, regel af op maximale uitslag van de S-meter, dit

is de meter recht boven de knop gemerkt "afstemming".

10. Plaats de schakelaar gemerkt "A.F.G." in de benedenste stand

en regel indien nodig de uitslag van de S-meter weer af op

maximum met behulp van de afstemknop.

11. Plaats de schakelaar gemerkt "meten/afstem" in de stand "meten"

het rode lampje dient nu te gaan branden.

12. Draai de meterselectorschakelaar, zwarte knop onder de meter,

een positie naar rechts, het witte lampje 1, dient nu te gaan

branden en regel met de knop gemerkt "ijking 0, opnemer 1",

de meteruitslag op 0 af. Plaats het ijkgewicht op opnemer 1,

zie opmerking en regel met knop gemerkt "ijking, 100%, opnemer

1, de uitslag van de meter af op halve schaal.

Draai de meterselectorknop weer een positie verder naar rechts,

het witte lampje 2 gaat nu branden. Herhaal de bovenstaande

procedure. Evenzo voor opnemer 3.
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13. Schakel nu de telemetriezender uit door de schakelaar naast

de antenneplug op de zender in de stand "uit" te plaatsen.

14. Breng de opnemers op de plaatsen waar de druk bepaald dient

te worden, leg het verband aan, bevestig de zender aan de

patient en zet met behulp van het klemmetje de draadantenne

vast aan de kleding van de patient op schouderhoogte.

~~--~~-~~~-~~~!~~~~~-~~~-~~~-~~~~~~~

1. Schakel de zender in door de schakelaar naast de antenneplug

van de zender in de stand "aan" te plaatsen.

2. Door de meterselectorschakelaar op de ontvanger in de gewen

ste stand te schakelen, aangegeven door de witte lampjes,

kan de door de betre££ende opnemer gemeten druk a£gelezen

worden op de meter.

Indien een meerkanaalsschrijver is aangesloten, dan kan de

druk op de drie opnemers gelijktijdig worden a£gelezen en ge

registreerd.

N.B. bij volle schaaluitslag van de meter staat op de recorder

aansluitingen een gelijkspanning van 5 Volt.

Bij ijking van het apparaat in "mm kwik" dient het volgende ijk

gewicht te worden toegepast voor volle schaal = 100 mm kwik,

1 mm kwik = 1,36 g/cm2
,

halve schaaluitslag = 50 rom kwik = 68,0 g/cm2
,

oppervlakte opnemer = 4,56 cm2 ,

ijkgewicht 4,56 x 68,0 = 310 gram.

Indien blijkt dat het gevoeligheidsbereik van de meter wordt

overschreden, dan de schaal van de meter aanpassen met de knop

"ijking 100%" voor het betre££ende kanaal. Mocht dit nog niet

voldoende zijn, dan potmeter R
23

instellen, zie a£regelvoorschri£t.
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