
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een passief detektie- en identifikatiesysteem

Smidt, P.J.M.

Award date:
1991

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ed766e77-3800-442d-b925-2e91c0e8a78d


TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK

VAKGROEP Theoretische Elektrotechniek

Een passief detektie- en
identifikatiesysteem

door

P.J.M. Smidt

ET-7-91

Verslag van een afstudeeronderzoek,
verricht in de vakgroep ET, onder
leiding van ir. J.H.F. Ritzerfeld,
in de periode juni 1990 - mei 1991.

Eindhoven, 6 juni 1991.

De faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.



ABSTRACT

An important class of detection systems are the passive resonant systems. The fact that

one tries to achieve Q-factors as high as possible implies the use of quartz crystals. By

using combinations of in frequency translated crystals, we can expand the system to an

identification system. As the crystal is periodically excitated, we are to detect an

exponential decaying harmonic wave which is characteristic for the crystal.

Optimum reception of the exponential decaying wave is achieved by the optimum receiver.

The form of the optimum receiver determines the miss, false alarm and error probability

which are characteristic for the reliability of the system. These probabilities can be reduced

significantly by using diversity transmission. These various probabilities are calculated. It

appears that two different implementations of the optimum receiver exist. One of them is

built as an electronic circuit.

Not only the optimality of the receiver, but also the structure of the magnetic field in

which one wishes to detect, is of primary importance. One has to attempt to create a

magnetic field as homogeneous as possible and at the same time try to minimize the far

field radiation.



Inhoudsopgave.

HOOFDSTUK 1: Inleiding.

HOOFDSTUK 2: De label.

2.1 Inleiding.

2.2 Het kwartskristal.

2.3 De inkoppeling van het kristal in de label.

HOOFDSTUK 3: Het systeem.

3.1 Beschrijving van het systeem.

3.2 De overdracht van het systeem.

3.3 De responsie op een uitgeschakelde cosinus

HOOFDSTUK 4: De optimale ontvanger.

4.1 De opbouw van de optimale ontvanger.

4.2 De optimale ontvanger in het systeem.

4.3 De miskans, de vals alarmkans en de foutenkans.

HOOFDSTUK 5: De realisatie van de optimale ontvanger.

5.1: Eisen waaraan de schakeling dient te voldoen.

5.2: De oscillator.

5.3: De mixers.

5.4: De fazedraaier.

5.5: De regelbare versterker.

5.6: Het laagdoorlaatfilter.

5.7: De totale schakeling.

5.8: Envelope detectie.

pag

1

2

2

2

5

17
17

17

19
24

24

26

28

36

36

37

39
40

43

44

45
45



ROOFDSTUK 6: Ret magnetisch veld.

6.1: Ret magnetisch veld en het systeem.

6.2: Ret verre veld.

6.3: De homogeniteit van het veld.

ROOFDSTUK 7: Konklusies en aanbevelingen.

7.1: Konklusies.

7.2: Aanbevelingen.

LITERATUURLIJST

51
51
51
54

57

57

58

59



HOOFDSTUK 1: Inleiding.

Een groep elektronische systemen die de laatste jaren in toenemende mate in de

belangstelling staat, wordt gevormd door de detektiesystemen. Detektiesystemen kan men

onderverdelen in twee groepen: aktieve en passieve systemen. Met een aktief systeem

bedoelen we een systeem waarbij het te detekteren objekt, de zogenaamde label, zelf

vermogen levert dat hij van tevoren niet heeft opgenomen ( bijvoorbeeld een label met een

batterijtje ). Een passief systeem wordt daardoor gekenmerkt dat de label vermogen levert

dat hij van tevoren heeft opgenomen ( bijvoorbeeld een label die vermogen onttrekt aan een

magnetisch veld ). Ret systeem dat wij hier zullen beschouwen is een passief systeem.

Ons systeem is een zogenaamd resonant systeem. Dit wi! zeggen dat bij de onderscheiding

van de label ten opzichte van andere voorwerpen, gebruik wordt gemaakt van het feit dat

de label een sterke mate van resonantie vertoont. Dit impliceert dat de label een zo hoog

mogelijke Q-faktor dient te hebben. Omdat het met normale komponenten bijna

onmogelijk is om een Q-faktor groter dan honderd te halen, is het idee ontstaan om

gebruik te maken van een kwartskristal, waarmee men een Q-faktor van 105 kan realiseren.

De opstelling van het systeem is in onderstaande figuur schematisch weergegeven:

Izend

label
o

Iontvang

figuur 1.1: Schematische weergave van het systeem.

We maken gebruik van p1.£lserend zenden. Dit wi! zeggen dat de zendspoel de label in

resonantie brengt en vervolgens wordt uitgeschakeld. De in resonantie gebrachte label zal

nu gaan uitslingeren. Ret is nu dit uitslingerverschijnsel dat we meten door middel van de

ontvangspoel. Op deze manier van meten zullen we later nog terugkomen.
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ROOFDSTUK 2 : De label.

§2.1 Inleiding.

De label vormt de kern van het systeem. Bet is immers de sterke mate van resonantie van

de label die vaar de onderscheiding zorgt tussen de label en andere voorwerpen. De label zal

dus een zo hoog mogelijke Q-factor dienen te hebben. Met normale komponenten is het

echter bijna onmogelijk om een Q-factor hoger dan honderd te halen. Daarom is het idee

ontstaan om gebruik te maken van een kwartskristal. Met kwartskristallen is het namelijk

moge1ijk om Q-factoren van 10 5 te halen. Voordat we nu de wijze waarop we het

kwartskristal in de label inkoppelen behande1en J zullen we nu eerst het kwartskristal zelf

bespreken.

§2.2 Ret kwartskristal.

Bet symbool van het kwartskristal is in de onderstaande figuur getekend:

figuur 2.1: Symbool voor het kwartskristal.

De werking van het kristal berust op het feit dat een kristal het piezo-elektrisch effekt

vertoont. Dit houdt in dat er een wisselwerking bestaat tussen een mechanische trilling in

het kristal en een elektrische trilling welke wij aan de elektroden van het kristal kunnen

opwekken/afnemen.Voor het kwartskristal kunnen wij het volgende elektrische

vervangingsschema tekenen:
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figuur 2.2: Elektrisch vervangingsschema van het kwartskristal.

De capaciteit Co brengt de plaatcondensator gevormd door het kristal en de elektroden in

rekening. We kunnen nu de impedantie Z van het kristal berekenen:
k

met:

2 1
Wo = L"kCk

en:

Typische waarden voor een 27 MHz kristal zijn:

Rk = 25 n ]
Lk = 14,7 mH Qk = 10

5
] ~ = 27 MHz

Ck = 2,35 fF

Co = 5 pF

*Uit (2.1) voIgt dat er twee komplexe nulpunten n en n liggen bij:

( -1 'j 1)n = Wo ~ + J 1 - 4"Q1

*twee komplexe polen pen p bij:

3
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( -1 -j 1 Ck 1)P = wo 2Qk + J + a;; - 4Q1

en een pool Po bij:

Po= 0

Bet pool-nulpuntendiagram ziet er dus als voIgt uit:

figuur 2.3: Bet pool-nulpuntendiagram van het kristal.

Uit (2.1) voIgt voor IZk{jW) I :

In de volgende figuur is het verloop van log IZk(jW)/Rkl rond Wo getekend:

4
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104 ~------'------.-----r---"""""--~--.-------r--""""3

1()3

CI
.Q 101

l()O

2.722.7152.712.7052.72.6952.692.685
10-1 '-----l.__...........__..........__....1...-__..L.-__L...-_----L__----1

2.68

frekwentie (Hz) xl07

figuur 2.4: Ret verloop van log IZk(jw)/Rk I rond woo

We herkennen duidelijk de scherpe dip veroorzaakt door de nulpunten ( serieresonantie ) en

de scherpe piek veroorzaakt door de polen ( parallelresonantie ).

§2.3 De inkoppeling van het kristal in de label.

In de volgende figuur is de uitvoering van de label met een ingekoppeld kristal geschetst:

figuur 2.5: De uitvoering van de label met ingekoppeld kristal.
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Voor deze configuratie kunnen we het volgende elektrische vervangingsschema tekenen:

figuur 2.5: Elektrisch vervangingsschema van de label.

Hierin is L 1 de zelfinductie van de hoofdwinding, L 2 de zelfinductie van de kring met het

kristal en M de wederzijdse inductie tussen beiden. De weerstand Rv is de verliesweerstand

van de koperdraad. We dienen ons goed te realiseren dat Rv geen gelijkstroomweerstand is,

maar grotendeels wordt bepaald door het skineffect. De serieschakeling van L 1 en Rv

kunnen we omrekenen naar een parallelschakeling van L 1 met een weerstand Rh immers:

. L R Rv + w2L~
JW 1 + v = R 'Lv JW 1

2L2
j wL I WRy 1

2L 2

jwL 1 + T
met:

(2.7)

Hierbij is aangenomen dat Rv « wL I . Hiermee gaat het vervangingsschema dus over in:

6



figuur 2.7: Vervangingsschema met parallelweerstand.

Vervangen we de twee gekoppelde spoelen nu door een VLIK-transformator, dan krijgen

we het schema zoals getekend in figuur 2.8:

figuur 2.8: Vervangingsschema met VLIK-transformator.

Hierin is (1 de spreidingsfaktor ( O~(1~l ). Aangezien (1L 2 in serie staat met de inductie Lit

van het kristal, en Lk»(1L 2 :

*"---------<>-------<>------' n: 1
= L 1:M

figuur 2.9: Vervangingsschema na verwaarlozing van (1L 2•

Stellen we nu:

en gebruiken we het vervangingsschema voor het kristal, dan krijgen we:

7
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figuur 2.10: Vervangingsschema na eliminatie van de transformator.

Stel nu:

Cp = C 1 + k~C

1 p = 1 1

Rp = R1

Dan krijgen we tenslotte als vervangingsmodel voor de label:

Lk/k~

(2.9a)
(2.9b)
(2.9c)

(2.10)

figuur 2.11: Vervangingsschema voor de label.

Dit is een parallelschakeling van een parallelresonantie Zp en een serieresonantie Zs. Nemen

we nu aan dat de resonantiefrekwentie van Zp ook Wo is, dan geldt:

s Wo

Zp(s) = Rp Q;
82+ S Wo + w~

~
en:

S2+ S Wo + w~
Zs(s) = ~ t&L::k__

o S Wo
t&

Voor de totale impedantie Zl van het label geldt dus:

8
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Uitschrijven van de noemer van (2.12) levert ons:

Omdat geldt 8~ » kg~ mogen we in goede benadering voor (2.13) schrijven:

Definieren we nu nog:

p=kg~

Dan wordt de impedantie van het label:

s Wo ( S 2+ S Wo + w2 )
~ Qi 0Zl(S) :ll Rp ---"'-"'---- -----~----

( S 2+ S Q~ + wg ) ( S2+ S Q~ (1+p) + wg )
'--- -'1 ....1 -'

(2.14)

(2.15)

(2.16)

invloed van
hoofdkring

invloed van
kr i stal

Deze laatste uitdrukking geeft een goed inzicht in de invloed van zowel hoofdkring als

kristal op de labelimpedantie. De eerste factor is de impedantie van de hoofdkring en ziet

er, als funktie van de frekwentie, uit zoals getekend in de volgende figuur:

9



1

2.6626726826927271272273274275

w-

figuur 2.12: IZp I als funktie van de frekwentie.

De 3dB-bandbreedte is Q;- , hetgeen bij een Wo van 2'11"" 27 MHz en een Qp van 100, een

bandbreedte van 270 kHz geeft. De tweede factor in (2.16) geeft de invloed van het kristal

aan. De modulus van deze factor is in de volgende figuur geschetst:
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(2.17)

(2.18)

1.4

1.2

0.8

0.6

o 4

0.2

oL-_--'--_----'--_-----'L--_-'-----_---'--_-----'-__J.--_--'--_----'-__

2.699 2 699 2.699 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 701 2 701 2 701

X 10 7

w--+

figuur 2.13: De invloed van het kristal.

Nadere beschouwing van (2.16) leert ons dat we een effectieve Q-faktor Qe kunnen

definieren als:

Hieruit voIgt voor de bandbreedte ~w:

~w =q; = Wo(~:p)

De totale impedantie van het label ziet er dus uit zoals getekend in de volgende figuur:

11



1400

1200

1000

BOO

500

400

200

2 n2 732 722 712 72 692 682 67

o L__-----'--__~__~__~____'_____'__ ~_ ___.J

2 66

w .......

figuur 2.14: De modulus van de labelimpedantie.

Bijzonder elegant en inzichtelijk wordt de voorgaande berekening indien wij gebruik maken

van de genormeerde frekwentie 0 gedefinieerd als:

(2.19)

De impedantie van de label is de parallelschakeling van Zp en Zk waarvoor geldt:

(2.20)

(2.21)

figuur 2.15: Zl(O) als parallelschakeling van Zp(O) en Zk(O).

12



Wederom onder de aanname 8;» p voIgt hieruit voor Zl{O):

(2.22)

Deze uitdrukking laat zich gemakkelijk uitbreiden tot het geval waarbij we verschillende

kristallen inkoppelen. Liggen deze kristallen op onderlinge afstand ~we in het

frekwentiedomein, dan liggen de kristallen in het genormeerde frekwentiedomein bij:

oi = (We + i~We _ We )
We We + Ll1we

~ ( 1 + iJ1we -1 + iJ1we )
We We

- 2' J1we '- N N- 1- 1-- ....
We

Kiezen we nu n kristallen uit 2N+1 mogelijkheden, dan is de situatie als voIgt:

figuur 2.16: Zl bij inkoppeling van verschillende kristallen.

De polaire figuren van de impedantie en admittantie van de label, laten zich nu vrij

eenvoudig bepalen. Voor de admittantie Yl{O) geldt:

(2.24)

Vanwege de grote smalbandigheid van het kwartskristal kunnen we voor 0 rond Oi

schrijven:

Yl{O) ~ if) 1+jQpOi) + M1 + jQ~(n-nJ voor 0 ~ Oi (2.25)
1

13



Dit is een cirke1 met straal

en middelpunt

1 (1 'Q n) 1 kgRp +J pUi + ~ Irk

Vaar gebieden buiten Oi kunnen we schrijven:

(2.26)

hetgeen een rechte lijn voorstelt in het komplexe vlak. De polaire figuur van de

labe1admittantie is hieronder getekend:

1.5...-----.r-------y--.....,.----r--.....,...---,

1

0.5

CD
0
I 0
E

-0.5

-1

32.521.510.5
-1.5 L...- L.-_----J__---L__--""----'-----'

o

Re-as

figuur 2.18: De polaire figuur van de labe1admittantie.

Voor de impedantie van het label geldt:
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(2.27)
R

Zl(O) = 1 'Q 0 I 1+J p + P 1 + jQk(U-UJ
1

Voor de gebieden rond OJ zijn dit cirkeltjes in het komplexe vlak met straal

en middelpunt

1+~j QpOj

l+p+Q~ni Rp

Voor de gebieden buiten OJ geldt:

Dit is een cirkel met straal Rp /2 en middelpunt Rp /2. De polaire figuur van de

labelimpedantie is, bij drie ingekoppelde kristallen, hieronder getekend:

0.6

0.2

CDc
I 0
E

-0.6

o 0.5 1 1.5

Re-as

figuur 2.19: De polaire figuur van de labelimpedantie.
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In de figuur zien we dat de straal van de "binnencirkeltjes" kleiner wordt naarmate ze langs

de "hoofdcirkel" naar rechts schuiven: de kristallen schuiven van de top naar de flanken

van de hoofdkring.

16



BOOFDSTUK 3: Bet systeem.

§3.1 Beschrijving van het systeem.

Zoals reeds gezegd dienen we, om zo goed mogelijk onderscheid te maken tussen de label en

andere objecten, te streven naar een zo hoog mogelijke Q-faktor. Bet halen van een hoge

Q-faktor heeft echter wel gevolgen voor de wijze van detektie. Zo wordt het bijvoorbeeld

bijna onmogelijk om de frekwentie te wobbelen. Bij het wobbelen van de frekwentie

"tasten" we met behulp van een sinusvormige bron met oplopende frekwentie een

frekwentiebandje af. Voor een betrouwbare meting dient dan echter wel voor elke w de

stationaire toestand (bijna) bereikt te zijn. Bij een (te) hoge Q-faktor neemt het

opslingeren echter zoveel tijd in beslag dat deze wijze van detektie te lang duurt.

Er is daarom voor gekozen om pulserend te zenden en te ontvangen. De zender slingert

gedurende een tijd T (0.5 ms) de label op, om daarna te worden uitgeschakeld. Vervolgens

gaan we gedurende een tijd T (0.5 ms) het uitslingeren van de label meten. Dit doen we

achtereenvolgens honderd maal. Deze honderd metingen zullen we in het vervolg een frame

noemen. Bet meten van een frame duurt dus 100 x 1ms = 0.1 s.

§3.2 De overdracht van het systeem.

In de onderstaande figuur is het systeem schematisch weergegeven:

T

figuur 3.1: Schematische weergave van het systeem.
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We zijn nu geinteresseerd in de overdracht H(s)=lojlz van het systeem bij pulserend

zenden. We kunnen de volgende twee vergelijkingen opschrijven ( merk op dat Lz en Lo
elkaar bij pulserend zenden niet "zien" ):

sMzlz + sLpl1 = -IIZx

sMol1 + sLolo = 0

Hieruit voIgt onmiddelllijk:

Definieren we nu de koppelfaktoren kz en kr als:

en

dan kunnen we (3.3) omvormen tot:

H(s)= kzkr Ie sLps~PZx

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

= kzkr IF [
= kzk r IF [

Substitutie van (2.16) in (3.6) leidt tot:

1 Zx
- sLp +

1 _ Zl ]
SI; (3.6)

W5( 8
2+ 8 Qi + W5 )

H(s)= kzkr jeo [1--(----------""=----------]
8

2+ 8 ~ + W5 )( 8
2+ 8 Q~ (l+p) + W5 )

Splitsing in partiele breuken Ievert ons:

18



W~ 1\ w~ P
l+p - t

H(s)= k,k, Je [1 - (
l+p -~

+ ) ]S2+ S Wo + w~ ) ( S2+ S Wo (l+p) + w~QP Qk

(3.17)

Definieren we nu:

(3.8)

dan kunnen we, onder de aanname §; >> p, hiervoor schrijven:

(3.9)

Dit is de gezochte uitdrukking voor de overdracht van het systeem. Laten we deze

uitdrukking eens onder de loep nemen. We zien dat (3.9) afhankelijk is van de plaats van

het label in het magnetisch veld. Dit komt tot uitdrukking in Kl=Kl(rlabel). Verder zien

we dat H(s) een funktie is van p. De waarde van p hangt af van de mate van inkoppeling

van het kristal in de label. Deze waarde hebben we dus zelf in de hand.

§3.3 De resDonsie 0D een uitgeschakelde cosinus.

Zoals reeds gezegd willen we de responsie van het systeem op een uitgeschakelde cosinus

(uitslingering) gaan meten. Uitgaande van de overdracht H(s), zoals bepaald in de vorige

paragraaf, zullen we deze responsie berekenen. Hiertoe zullen we eerst de

Fourriergetransformeerde van de responsie berekenen om vervolgens door

terugtransformatie de responsie in het tijddomein te bepalen.

We berekenen eerst de Fourriergetransformeerde X(jIJ) van een uitgeschakelde cosinus:

19



X(jw) = F{ x(t) } = F{ cos(wot). U(-t) }

=i F{ (e-iwot+e-jwot). U(-t) }

=i [j(~wo) +rc5(li/-wo) - J(w~wo) + rc5(w+wo) ]

. 1
= (j~i~+wg + ~r( c5(li/-wo) + c5(w+wo) )

Uit (3.9) voIgt voor H(jw):

(3.10)

+
w~~

H(jw)= Kl [ 1 - w~ -] (3.11)
(jW)2+ jW~ + w~ (jW)2+ jwQi (l+p) + w~

Om de berekening overzichtelijk te houden splitsen we H(jw) in drie delen:

Voor de responsie Y(jw) voIgt nu:

Bepalen we nu achtereenvolgens YI(jw), Y2(jw), Y3(jw) en resp. YI(t), Y2(t), Y3(t):

YI(jw) = HI(jw) .X(jw) = X(jw)

=> YI(t) = cos(wot). U(-t)

20
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(3.13)

_ woQPl:l-p

(jW)2+ jW~(1+p) + W~

(3.14)

We zijn geinteresseerd in y(t) voor t>O (uitslingeren). Uit (3.11) tot en met (3.14) voIgt

voor y(t) voor t>o:

(3.15)

in vloed kr i s tal

We zien dat we de responsie opgebouwd kunnen denken uit twee deIen. Het ene deeI is de

responsie zoals die zou zijn als er geen kristal was aangebracht. Dit is een (gemoduleerde)

e-macht met tijdkonstante Tp:

Tp=~ (~1,2 p.s )
Wo

21
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Bet andere deel ontstaat door het inkoppelen van het kristal. Ook dit

(gemoduleerde) e-macht, maar nu met tijdkonstante Tk:

is een

~
Tk=~

In de onderstaande figuur is het ren en ander getekend:

(3.17)

1. 5 r----.-----,-----,-----,---.....,....------,------r-----,------.------,

1 r.....
I

..............
0.5 ' .....'-----

.----------
o ~::::~~~~~':::~~~~~mTtftffffffi-J

-0.5

1 •__••_.~:_.2.J.~~.! _.•••••.:~•. ':"••_•.!-.~ __1

o ,
tot~al

54.510.5
-1. 5 '--__'--__1.

o

- 1 ~ol--o~,-0~2----:0-'-::"'-----,0:-"":'-0;-';'-;:-';06"------;:-0:;-,----':0;;-.----':0-;;-.----;

-.to·'

t -+

figuur 3.2: De responsie opgebouwd uit twee deelresponsies.

We nemen duidelijk de snelle uitslingering ten gevolge van de hoofdkring en de langzame

uitslingering ten gevolge van het kristal waar. Bet is deze langzame uitslingering, die zijn

oorzaak vindt in de hoge Q-faktor van het kristal, die we gaan meten. We dienen dus eerst

te wachten tot de hoofdkring (voldoende) is uitgedempt. Bet probleem waar we nu dus

voor staan, is het detekteren van het langzaam uitslingerende e-machtje. Deze optimale

detektie geschiedt door de optimale ontvanger. Deze optimale ontvanger zal in het volgende

hoofdstuk worden behandeld.
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HOOFDSTUK 4: De ontimale ontvanger.

§4.1 De onbouw van de ontimale ontvanger.

Ons doel is om een uitslingerend e-machtje te midden van witte ruis te detekteren. Eerst

dienen wij ons te realiseren dat we de faze van het binnenkomende signaal niet kennen. De

verklaring hiervoor ligt in het feit dat we de hoofdkring slechts met eindige nauwkeurigheid

kunnen realiseren. Dit betekent dat de ingekoppelde kristallen niet precies "op de top" van

de resonantiekromme zullen liggen maar, veel waarschijnlijker, ergens op een van de

:£lanken. (Bij de berekening van de responsie op een uitgeschakelde cosinus in het vorige

hoofdstuk, hebben wij aangenomen dat de hoofdkring en het kristal exact dezelfde

resonantiefrekwentie hebben!!). In de onderstaande figuurtjes is ter verduidelijking de faze

getekend:

1. 5 r--.....,....---.--------r--~--~----,---.....---r-----r--____,

0.5

N

0

'"L
10

-0.5

-1

-1.5-
5
:---_......<1--_.....3--....._2---_......1--......0 --....L..------'2---

3
.L....-----'------J

5

genormeerde frekwentie

figuur 4.1: Onbekende faze door verschuiving van de hoofdkring.
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De afleiding van de optimale ontvanger voor random faze signalen met gelijke

energie-inhoud laten we hier achterwege. In het boek Principles of Communication

Engineering door J.M. Wozencraft en I.M. Jacobs [1] wordt deze afleiding uitgebreid

behandeld. Bet blijkt dat er twee verschillende uitvoeringen zijn voor de optimale

ontvanger. De eerste is in de onderstaande figuur getekend:

lies

grootste

kwadrator

kwadrator

kwadrator

kwadrator

kwadrator

kwadrator

S 1(t)
iIIot

S2 (t)

iIIot
sN(t)

/lsin

8

8
t/lcos

r(t)

nw(t)

band
doorlaat

kanaal

figuur 4.4: De optimale ontvanger uitgevoerd met sinus/cosinus-demodulatie.

Bet ontvangen signaal r(t) wordt met zowel sinwot als coswot teruggemengd naar de

basisband. De zo ontstane signalen worden beide gecorreleerd met alle mogelijke signalen

Si(t) (1~i~N), gekwadrateerd en opgeteld. De grootste van de zo verkregen outputs

bepaald welk signaal met de grootste waarschijnlijkheid verzonden is (Maximum A

posteriori Probability receiver ).
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De andere mogelijke uitvoering van de optimale ontvanger ziet er als voIgt uit:

lies

grootste

./

./envelopeI ht{t) I
nw(t) I I detektor

t envelopeI h 2 (t) I detektorI Iband r(t)
-t-- doorlaat ·· ·

kanaal · ·· ·· ··
I hN(t) I envelope
I I detektor ;,amp

Op t

figuur 4.3: De optimale ontvanger uitgevoerd met envelope-detektie.

Het ontvangen signaal wordt nu toegevoerd aan N matched filters (banddoorlaat, geen

basisband!), ieder gevolgd door een envelope-detektor. De grootste output op het tijdstip

t=T bepaald welk signaal met de grootste waarschijnlijkheid verzonden is.

Zoals reeds eerder opgemerkt hebben wij te maken met een steeds veranderende amplitude

van het ontvangen e-machtje. De oorzaak hiervan is dat de amplitude van het e-machtje

afhangt van de plaats van de label in het veld. Een effektieve methode om dit verschijnsel

te bestrijden is door gebruik te maken van "time diversity transmission". Dit wi! zeggen

dat we een over te zenden boodschap n maal overzenden om zo de foutenkans te verkleinen

(n-fold time diversity transmission). De afleiding van de optimale ontvanger voor n-fold

time diversity transmission voor random faze signalen met gelijke energieinhoud wordt

behandeld in Principles of Communication Engeneering door J.M. Wozencraft en I.M.

Jacobs [1]. Deze optimale ontvanger is in de onderstaande figuur getekend:

band
doorlaat

kanaal

r(t)

envelope f---+-----"/',,~~ It: 1~_ ~ Idetektor l
lies

grootste

envelope t-+-en;~./l·a,~~N\' ~ ~N
detektor t: l

op t=T I: 1_

figuur4.4: De optimale ontvanger voor n-fold time diversity transmission.
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We zien dat de enige verandering is dat we nu aile uitkomsten moeten sommeren. De

grootste som bepaald nu welke boodschap met de grootste waarschijnlijkheid verzonden is.

§4.2: De optimale ontvanger in het systeem.

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er twee uitvoeringen bestaan voor de optimale

ontvanger voor random faze signalen met gelijke energie-inhoud. Omdat bij de eerste

uitvoering het matched filteren (correleren) plaats vindt in de basisband is het mogelijk om

dit (matched filteren) digitaal uit te voeren. Om deze reden hebben wij voor de eerste

uitvoering van de optimale ontvanger gekozen.

Het schema van figuur 4.2 is niet meteen geschikt voor ons systeem. Zo dient er nog een

voorziening voor een regelbare versterking te worden getroffen (immers: KI=KI(rlabel)),

dient er nog laagdoorlaatfiltering plaats te vinden in verband met de D/ A--eonversie en

dienen wij terug te mengen met verschillende frekwenties Woi (voor elk mogelijk kristal

een). De matched filters Si(t) liggen nu aIle in de basisband en zijn identiek. Hiermee

rekening houdend zijn wij uiteindelijk gekomen tot het volgende blokschema:

-.---l{Icoswo t

gain

control

gain

control

digitale

signaalbewerking:

whiteningfilter

correleren

kwadrateren

optellen

gain control

figuur 4.4: De optimale ontvanger voor het systeem.

Het ontvangen signaal wordt teruggemengd naar de basisband met sinwot resp. coswot. De

regelbare (basisband) versterking wordt gerealiseerd door de "gain control" blokken. De

benodigde versterking wordt bepaald door de DSP. Bij het bepalen van de juiste

versterking dient er rekening mee te worden gehouden dat enerzijds een te hoge versterking

leidt tot oversturing van het systeem maar dat anderzijds te kleine versterking een

(onnodig) kleine signaal-kwantisatieruisverhouding veroorzaakt. Het regelbereik van de
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versterker dient in principe zo groot mogelijk te zijn, omdat KI tussen nul en een bepaalde

maximale waarde Klmax kan liggen. Het regelbereik zal echter begrensd worden door de

beperkte uitsturing van D/ A~onverter. Voor een 12-bits D/ A~onverter zal het

regelbereik dus 20log 212 ~ 72 dB bedragen (bij een liniair regelbare versterker).

Tevens is in het schema het voor de D/ A~onversie noodzakelijke laagdoorlaatfilteren

aangegeven. We dienen ons te realiseren dat door dit laagdoorlaatfilteren de ontvanger niet

langer optimaal is (zonder tegenmaatregelen). De ontvanger is immers optimaal bij

aanwezigheid van witte ruis. Door het laagdoorlaatfilter is de ruis nu echter niet meer wit.

Om dit probleem te ondervangen is het gebruikelijk om een korrektiefilter, een zogenaamd

whitening filter (nederlands: witmaker) te gebruiken.

Zij nu BI(jW) de overdracht van het laagdoorlaatfilter en X(jw) de

Fourriergetransformeerde van het signaal waarop gematched moet worden, dan kunnen we

voor de overdracht Bw(jw) van het whitening filter berekenen:

(4.1)

Nemen we nu voor HI(jW):

Dan geldt voor Hw(jw):

H (jw) = e-2jcpx(w) = -1 + 2
w 1-J WT

(4.2)

(4.3)

Terugtransformatie naar het tijddomein levert voor de impulsresponsie hw(t) van het

whitening filter:

hw(t) = -t5(t) + ~t/T
T

(4.4)

We merken op dat dit dus geen stabiel filter is, maar dat het in de DSP als correlator weI

te realiseren is. Voor de verdere uitvoering hiervan verwijs ik naar het afstudeerverslag van

G. van Gennip [2].

27



§4.3 De miskans, de vals alarmkans en de foutenkans.

Gebruiken we het systeem als detektiesysteem, dan zijn er twee belangrijke grootheden die

een maat zijn voor de betrouwbaarheid van het systeem. De eerste is de vals alarmkans

P[false], gedefinieerd als de kans dat er een label wordt waargenomen terwijl er geen label

aanwezig is. Ten tweede is er de kans dat er geen label wordt gedetekteerd terwijl er weI

een label aanwezig is: P[miss], Bet moge duidelijk zijn dat er wordt gestreefd naar een zo

klein mogelijke P[false] en P[miss]. Bij gebruik van het systeem als identifikatiesysteem is

er een andere grootheid van belang: de foutenkans. De foutenkans P[E] is gedefinieerd als

de kans dat er een ander label wordt waargenomen dan er in werkelijkheid aanwezig is. We

willen deze kansen nu berekenen bij aanwezigheid van witte Gaussische ruis aan de ingang

van het systeem. Dit betekent dat we de kansdichtheidsfunktie van de uitgang van het

systeem dienen te bepalen. Dit zullen we nu eerst doen.

We voeren de berekening ui t aan de hand van figuur 4.6. We ontvangen het signaal:

(4.5)

waarbij nw( t) witte Gaussische ruis is met spectrale dichtheid N0/2.

r(t)

kwadrator

A;sinfJ

~ IS~ kwadrator

op t=O

figuur 4.6: De optimale ontvanger in het systeem.

Na de sinus-eosinusdemodulatie is de ruis nog steeds wit met spectrale dichtheid N0/2. Na

het matched filter is de ruis niet meer wit, maar nog weI Gaussisch met gemiddelde 0 en

een variantie :
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III

1 JNo r 2 d r No
~ ~ 1+w2r2 w = 2"~

"""1Il

(4.6)

De uitgangen van het matched filter zijn 0P t=O A;Cos¥, respectievelijk A;sin¥'. Na

kwadrateren en optellen verkrijgen wij y die een Rice power verdeling py(y) heeft:

~ A 2r
() 2 - 0 r -~ I (2M!) (4.7)Py y = N::T e e 0or 0

met eerste moment:

r rA2 (4.8)E{y} = 2" (No+~)
en tweede moment:

r2 2 r2A4 (4.9)E{y2} = 2" (No+ NorA2+ --g-)
Dus:

r rA2 (4.10)J.Ly = 2" (No+~)
en

(J'~ =~ (No+ rA2) (4.11)

Voor A=O gaat (4.7) over in de Rayleigh power verdeling:

1fi
()

2-~
PyoYo =~e

met:

r
J.Lyo = 2" No

en

2 _ r2N~
(J'yO - --:r-

(4.12)

(4.13)

(4.14) .

Bet signaal z voIgt door n maal de getallen y op te tellen (time diversity transmission). Uit

de Centrale Limiet Stelling voIgt nu dat we de kansverdelingsfunktie van z kunnen

benaderen door een Gaussische verdeling:

-~
Pz(z)~ _1_ e tTz (4.15)
~
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met:
r rA2

J1.z= nJ1y= n~No+2) (4.16)

(4.17)

Indien de label (of liever: het betrffende kristal in de label) niet aanwezig is, is A gelijk aan

nul, dus:

-~
Pzo(zO)~ _1_ e CTzO

~o
met:

In de volgende figuur is het een en ander getekend:

figuur 4.7: De kansverdeling van z.
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In de figuur is tevens de drempelwaarde 0 getekend. Voor P[false] en P[miss] voIgt nu

eenvoudig:

[
n;( No+;A 2 ) - 0 ]

P[miss]= Q -r------
!JnNor(No+rA 2)

(4.21)

(4.22)

Rest ons nu nog de berekening van de foutenkans bij gebruik van het systeem als

identifikatiesysteem. Om het probleem. overzichtelijk te houden zullen we het probleem

eerst "vertalen naar een vectorprobleem". Definieren we de ruimte S als de ruimte die

opgespannen wordt door de met 20 verschillende frekwenties gemoduleerde e-machtjes:

met

S = < lpl(t), lp2(t), ,lp20(t) > (4.23)

(4.24)

De ruimte S wordt de "signal space" genoemd. Bekijken wij de Fourriergetransformeerden

cPi( w) van lpi(t) dan zien we dat de verschillende lpi(t) nagenoeg orthogonaal zijn, en dus

een basis vormen voor S. Gaan we er nu van uit dat we telkens drie kristallen in de label

inkoppelen. We kunnen dan ieder label (de responsie van ieder label op een uitgeschakelde

cosinus) beschrijven door een vector ten opzichte van de basis (4.23). Veronderstellen we

dat de amplitudes van de aanwezige gemoduleerde e-machtjes gelijk zijn en waarde d

hebben, dan kunnen we voor de ie label waarin het je, ke en Ie kristal aanwezig zijn de

vector §j=(aha2, ..... ,an, a20) schrijven, waarbij an=O voor nfj,k,l en an=d voor n=j,k,l.

Zo betekent (d,d,d,O, ,O) dat de eerste drie kristallen in de label ingekoppeld zijn. De

responsie y(t) van een willekeurig kristal is nu:

20

y(t)= l anlpn(t)
n =1

(4.25)

We hebben dus [~OJ = 1140 van deze vectoren die verdeeld liggen in de 20 dimensionale

ruimte S en waarvan telkens drie komponenten ongelijk aan nul zijn. We kunnen nu de

vectoren in groepen indelen naar grootte van de onderlinge (Euclidische) afstand. Een
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willekeurige vector ~i heeft namelijk 3x17=51 vectoren op afstand Ild, 3x G7] vectoren op

afstand 2d en [~] vectoren op afstand y'Od liggen. Deze situatie is in de volgende figuur

geschetst:

figuur 4,8: De verdeling van de vectoren in S.

Nemen we nu aan dat alle labels met even grote waarschijnlijkheid worden gebruikt, dan

voIgt uit de symmetrie van het probleem dat de totale foutenkans prE] gelijk is aan de

foutenkans voor een vector. Voor het gemak nemen wij hiervoor de vector

~l=(d,d,d,O,.... ,O). We proberen nu een schatting voor prE] te vinden door alleen met de

vectoren op de binnenste ring rekening te houden. We nemen aan dat in het

banddoorlaatkanaal additieve witte Gaussische ruis aanwezig is met gemiddelde nul en

spectrale dichtheid N0/2. De ontvangen vector I is dan een verruiste versie van ~i:

Na sinus--eosinus demodulatie verkrijgen wij de vectoren !s en Ie:

Nu wordt er korrekt ge'identificeerd indien (zie figuur 4.2):

2+2+2+2+2+2_ . alrsl rei rs2 re2 rs3 re3- maxIma

Dus geldt:
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Nu zijn rsi en rei Gaussisch verdeeld met variantie N0/2 en gemiddelde nul, dus:

P[r~i+r~i<R~= JJ 7r~0 e--(r~i+r~i)/Nodrsidrci

r~i+r~i<R 2

Dus:

(4.26)

(4.27)

(4.28)

W d· 'dd 1 2 2 2 2 2 2e lenen nu nog te ml e en over rSl+rCt, rs2+rc2 en rs3+rc3:

P[E]=l-E{(l-e--(r~1+r~1)/N0) 17}E{(1-e--(r~2+r~2)/N 0) 17}E{(1-e--(r~3+r~3)/N 0) 17}

(4.29)

Met behulp van het binomium van Newton voIgt dat:

E{(l-e-(r~1+r~1)/N0) 17}

17l [~7) (-l)kE{e-r~dNO}E{e-r~dN O}
k=O

(4.30)

We gebruiken nu het volgende Lemma:

Lemma: Als x een Gaussisch verdeelde variabele met gemiddelde mx en variantie u~ is, en w

is een complexe constante met reeel deel kleiner dan (2u~)·l, dan is de verwachting van e
wx2

:
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(4.31)
2 ewmU(1-2wq~)

E{eWX }= ~-----
~ 1-2Wq~

Nu zijn rsl en rei Gaussisch verdeeld met variantie N0/2 en gemiddelde dsin'l/11

respectievelijk dcos'l/1I' Met het lemma voIgt nu uit (4.30):

-kd2s in21/Jl -kd 2 cos 2'1/h
r[17] e No{I+k) e No{I+k)

= l k (-l)k~---

k=O I1+k ~l+k

-kd 2

~
7[17] eN0(1+k)

= l k (-l)k---
k=O l+k

(4.32)

Hetzelfde kunnen we doen bij het middelen over r~2+r~2 en r~3+r~3' Voor P[Ej voIgt nu dus

uit (4.29) en (4.32):

-kd 2

17 17 No ( 1+k) 3
P[Ej<l-[ 2[k ](-l)k e ]

k=o l+k

Is nu Es de energie van een kanaaI, dus d2=Es dan is:

-k Es17 {I+'KJ NO 3
P[Ej<l-[ l [~7](_1)k e ]

k=O l+k

(4.33)

(4.34)

We zien dat de foutenkans afneemt volgens een e-macht bij toenemende

signaal-ruisverhouding. In de volgende figuur is P[Ej als functie van Es/N0 getekend:
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figuur 4.9: P[E] als functie van Es/N o·
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HOOFDSTUK 5: De realisatie van de optimale ontvanger.

§5.1: Eisen waaraan de schakeling dient te voldoen.

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat we zijn gekomen tot het volgende

blokschema:

gain

control

gain

control

digitale

signaalbewerking:

whiteningfilter

correleren

kwadrateren

optellen

gain control

figuur 5.1: De optimale ontvanger voor het systeem.

We zullen hier alleen het analoge deel van de ontvanger (tot aan de AD-omzetters)

behandelen. Voor het digitale deel verwijs ik naar het afstudeerverslag van G. van

Gennip [2]. Voordat we de ontvanger nu verder uit gaan werken, zullen we eerst de eisen

waaraan de schakeling dient te voldoen onder de loep nemen.

We gaan uit van een ingangsspanning die kan varieren tussen 1J1.V en 1mV. Willen we

AD-omzetten bij 1 Volt, dan moet de versterking dus 103 tot 106 bedragen. Het

regelbereik van de regelbare versterker dient dus 60 dB te bedragen. Verder willen we het

laagdoorlaatfilter in amplitude matchen op het te detekteren e-machtje (zie ook §5.2).

Verder is het van belang om zo lang mogelijk differentieel te werken om common mode

stoorsignalen zoveel mogelijk te onderdrukken. Voor de totale schakeling gaan we uit van

een beschikbare voedingsspanning tussen de +15V en -15V. Hoe nu de verschillende

onderdelen, rekening houdend met deze eisen, zijn uitgevoerd zal in de volgende paragrafen

worden beschreven.
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§5.2: De oscillator.

In de onderstaande figuur is een zogenaamde Colpitt-oscillator getekend:

L

(5.1)

figuur 5.2: Een Colpitt-oscillator.

Berekenen we de rondgaande versterking van de oscillator en stellen we deze gelijk aan een,

dan vinden we voor de oscillatiefrekwentie Wr:

W2 _ C 1 +C2
r - LC 1 C2

We brengen nu een kristal aan met resonantie frekwentie Wo, zoals in de onderstaande

figuur is getekend:

L

o

figuur 5.3: Colpittoscillator met kristal.
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Bet kristal heeft in deze situatie slechts een stabiliserende funktie. We stemmen dus L, C1

en C2 zodanig af dat Wr:::: Woo Bet aanbrengen van het kristal "trekt II de oscillatiefrekwentie

naar Wo (kristal als "kortsluiting" bij wo). De praktische uitvoering van de oscillator

(gelijkstroominstelling van de transistor) is in de onderstaande figuur getekend. Voar een

stabiele instelling van de transistor is gebruik gemaakt van twee basisweerstanden en een

emitterweerstand.

figuur 5.4: Praktische uitvoering van de oscillator.

Om de aansluiting van een BNC-kabel op de oscillator mogelijk te maken is er nu nog een

buffer nodig met 50n uitgangsweerstand. In de volgende figUUI is de volledige schakeling

getekend:

4700~H=r2n

22k ~

.----.,......------t--.JnA!%'--------r--__4.+15V
22n

10~
~ 10V

2k7

22n
+---~~-1I--/vvvv'--+---I(" 2N5963

~Vu

o

D1
2V7

figUUI 5.5: De volledige schakeling.
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Met de weerstand Rx kunnen we de amplitude van de uitgangsspanning Vu instellen. De

zenerdiode D1 is aangebracht om de amplitude van de oscillatie te begrenzen. Voor een

goede ontkoppeling van de voeding is gebruik gemaakt van een 7I'"-schakeling.

§5.3 De mixers.

Voor het terugmengen van het banddoorlaatsignaal naar de basisband maken we gebruik

van een vierkwadranten vermenigvuldiger. Ret principeschema van een vierkwadranten

vermenigvuldiger is in de onderstaande figuur getekend:

R R

Vu ~---+

VI
~ -+-"":""':'_----J

V2
~ -+- -+-_---J

figuur 5.6: Principeschema van de vierkwadranten vermenigvuldiger.

Voor de uitgangsspanning Vu kunnen we afleiden, met Vt=kT/q:

= IRtanh(V2/2Vt)tanh(V l/2Vt)
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Voor V2« 2Vt geldt:

(5.3)

(5.4)

en dus:

",IR
Vu'" 4V£ V1V2

Vierkwadranten vermenigvuldigers zijn in gei'ntegreerde vorm te verkrijgen. Wij hebben

gekozen voor de NE602 van Signetics vanwege zijn goede ruisarme gedrag. De schakeling is

getekend in figuur 5.7:

680 7V5
+15V

47jj
1 u 8Vi ne2 7

~"r2n3 6
4 5

T 22n
" Vu , T 22n

figuur 5.7: De terugmengschakeling

De benodigde 7,5 Volt voeding voor de NE602 wordt gerealiseerd met behulp van de

zenerdiode. Bij deze voedingsspanning is de versterking van de mixer 10 maal. Er is voor

een goede ontkoppeling weer gebruik gemaakt van een 1I'"-schakeling. Het oscillatorsignaal

wordt door een koppelcondensator gei'njeeteerd in pin 6. We merken nog op dat deze wijze

van terugmengen in overeenstemming is met ons streven om zo lang mogelijk differentieel

te werken.

§5.4: De fazedraaier.

Voor het terugmengen hebben we twee sinusvormige signalen nodig die onderling 11'"/2 rad

in faze verschillen (sinwot en coswot). Om deze fazedraaiing te bewerkstelligen zijn we

gekomen tot de volgende schakeling:
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figuur 5.8: De fazedraaier.

Spoel L1 is vast gekoppeld met spoel L2. L2 heeft tweemaal zoveel windingen als L1• Verder

geldt, door de condensator C af te regelen, dat Wo= l/RC. Voor Vu/Vi voIgt nu eenvoudig:

Vu _ 1-jwRC (5.5)Vi - l+JwRC

Dus:

IVu/Vil=l (5.6)

en:

arg(Vu/Vi)= -2atnwRC (5.7)

Voor w=wo:

arg(Vu/Vi)= -1r/2 (5.8)

Vu is dus 1r/2 rad uit faze met VL terwijl de amplitude van Vu en Vi gelijk is.

Een andere mogelijke oplossing is in de onderstaande figuur getekend:

Vv' '-----------,

R

figuur 5.9: Andere realisatie van de fazedraaier.
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Nu geldt:

Voor wo= l/RC geldt dus:

1
V 1= l+jwRC

V - j wRC
2- l+j wRC

(5.9)

(5.10)

IV11=IV21=~ IVil

arg(VI!Vi)= -arg(V2/Vi)= -7r/4

(5.11)

(5.12)

V1 en V2 zijn dus 7r/2 rad uit faze. Ret probleem bij deze oplossing is echter de eindige

nauwkeurigheid waarmee R en C gemaakt kunnen worden. Een praktisch realiseerbare

oplossing ziet er dus als voIgt uit:

ViA'"---t----l

R

figuur 5.10: Praktisch realiseerbare fazedraaier.

We regelen nu C (of R) zodanig dat V1 en V2 7r/2 uit faze zijn. Vervolgens regelen we de

regelbare versterker A zodanig dat 1V11 = 1V21. De regelbare versterker A zou er als voIgt

uit kunnen zien:

figuur 5.11: Mogelijke uitvoering van de regelbare versterker.
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De versterking A van deze schakeling is Re/Re. Door Re (of Re) te regelen stellen we de

versterking in. De condensatoren Ckl en Ck2 zijn koppelcondensatoren (indien nodig).

De tweede schakeling heeft als voordeel dat hij goedkoper is dan de eerste. De eerste

schakeling heeft echter maar een afregelpunt, terwijl de tweede schakeling twee

afregelpunten heeft. Om de laatste reden hebben wij voor de eerste schakeling gekozen.

§5.5: De regelbare versterker.

Om de variatie van de amplitude van het e-machtje op te vangen, hebben we een regelbare

versterker nodig. Bij het bouwen van regelbare versterkers wordt veelvuldig gebruik

gemaakt van de Qperational Transconductance Amplifier. In de onderstaande figuur is het

principeschema van de OTA getekend:

figuur 5.12: Principeschema van de OTA.

Het idee is om de versterking van de verschiltrap te beinvloeden door de instelstroom I en

dus de steilheid van de transistoren te varieren. We berekenen:

(5.13)

OTA's zijn in geintegreerde vorm te verkrijgen. Wij hebben gekozen voor de CA3094AE.

De totale schakeling is in de onderstaande figuur getekend:
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figuur 5.13: De regelbare versterker

Opamp A1, transistor T1 en weerstand Ra vormen een stroombron die een stroom

Ia=-Va/Ra levert. Via de in de OTA aanwezige stroomspiegel wordt Ia de verschiltrap

ingespiegeld. Opamp A2 en weerstand R vormen een stroom-spanningsomzetter om de

uitgangsstroom Iu van de OTA om te zetten in de uitgangsspanning Vu' We berekenen:

en dus:

V
A= V. ~V. = 10VaR/Ra

1 1-

(5.14)

(5.15)

Nu ligt Va tussen 2,5 mV en 10V (uitsturing DA-eonverter). Kiezen we Ra 20k dan ligt I

tussen 0,125 J.lA en 0,5 rnA. Nemen we R=100k dan kunnen we A dus regelen tussen 0,25

maal en 500 maal.

§5.6: Het laagdoorlaatfilter.

Het laatste deel dat we nu nog dienen te realiseren is het laagdoorlaatfilter dat

amplitudegematched is op het e-machtje. De volgende eenvoudige schakeling voldoet:

44



C=l. 8n

v·

(5.15)

figuur 5.14: Het laagdoorlaatfilter.

Voor de overdracht geldt:

Vu/Vi= ~ 1+j~R2C

De DC-versterking is dus R2/R 1 en de afsnijfrekwentie ligt bij 1/R2C. Voor een

DC-versterking van 100 maal kiezen we R 1=lk en R2=100k. Vit (3.17) voIgt nu dat voor

een p van 5,5 condensator C 1,8nF dient te zijn.

§5.7: De totale schakeling.

De verschillende onderdelen zoals in de vorige paragrafen beschreven, vormen samen de

ontvanger. De ontvanger is gebouwd en in een hoogfrekwent kastje gezet. Voor lage

versterkingen bleek het geheel naar behoren te werken. Voor hoge versterkingen stuitten we

echter op een probleem: de offsetspanning.

Een offsetspanning aan het begin van de "versterkingsketen" (de mixer) wordt bij

maximale versterking 106 maal versterkt. Dus 1 mV offsetspanning aan de ingang levert

1kV aan de uitgang. Tellen we hierbij ook nog de offsetspanning van de regelbare

versterker, die bovendien nog eens afhangt van de ingestelde versterking, dan zijn de

gevolgen dramatisch. Het een en ander houdt in dat wij, om vastlopen te voorkomen,

meteen na de regelbare versterker in moeten grijpen.

Door nu een terugkoppeling aan te brengen vanuit de DSP naar het analoge deel trachten

wij de offsetspanning weg te regelen. Op het einde van de meting, als het e-machtje

nagenoeg is uitgedempt, meten wij aan de uitgang de offsetspanning. Plaatsen wij nu

tussen de OTA en het laagdoorlaatfilter de volgende schakeling:
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R=lk R=lk
Vc

Vo
R=lk

OTA Vg LDF Vu

figuur 5.15: De offsetcompensatieschakeling.

Er geldt:

(5.16)

Waarbij Vc de door de DSP gegenereerde offsetcompensatiespanning is. De DSP regelt Vc

nu als voIgt: Zolang de offsetspanning van de uitgang groter dan nul is, wordt Vc verhoogd,

is de offsetspanning kleiner dan nul dan wordt Vc verlaagd. Op deze wijze proberen we de

offset naar nul te regelen. In verband met de versterking van het laagdoorlaatfilter is het

nodig om Vc te verzwakken. Dit kan gebeuren door een eenvoudige spanningsdeler.

De schakeling zoals hier beschreven is aangesloten op de DSP. We hebben het geheel helaas

niet werkend kunnen krijgen door oscillaties in de hardware rond de DSP. Bovendien bleek

dat de door ons verworpen uitvoering van de optimale ontvanger met behulp van envelope

detektie, toch eenvoudig te realiseren was. Over de realisatie van de optimale ontvanger

met envelope detektie zal de volgende paragraaf handelen.

§5.8: Envelope detektie.

Zoals in de vorige paragraaf reeds opgemerkt, bleek de realisatie van de optimale ontvanger

met envelope detektie veel eenvoudiger dan op het eerste gezicht lijkt. In de volgende

figuur is de optimale ontvanger met envelope detektie nog eens getekend:
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figuur 5.16: De optimale ontvanger met envelope detektie.

Bet probleem was de realisatie van de banddoorlaat matched filters. Indien wij echter

bedenken dat een kristalfilter, mits ingesteld op de juiste waarde van p,

amplitudegematched is op het e-machtje. Na envelope detektie dienen we dan nog slechts

een fasekorrektie uit te voeren (whitening filter) zoals in hoofdstuk 4 is beschreven (bedenk

dat het kristalfilter niets anders is dan de "banddoorlaatversie" van het laagdoorlaatfilter).

Indien wij nu de noodzakelijke versterking hoogfrekwent uitvoeren, is ook het probleem van

de offsetspanning opgelost. In figuur 5.17 is het blokschema getekend:

+
versterker

kristal

filter

gain

control

envelope

detektie

digitale

signaalbewerking:

whiteningfilter

correleren

kwadrateren

optellen

gain control

figuur 5.17: Blokschema van de optimale ontvanger met envelope detektie.

We komen differentieel binnen op een versterker met vaste versterking. Vervolgens filteren

we met het kristalfilter. In het "gain control" blok is de regelbare hoogfrekwent versterker

ondergebracht die wordt geregeld door de DSP. Na de envelope detektie vindt

An~mzetting plaats waarna de nsp het signaal verder bewerkt. We zullen nu de

verscillende onderdelen uit het blokschema verder onder de loep nemen.
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De differentiEHe hoogfrekwent versterking kan worden gerealiseerd door een geintegreerde

versterker: de NES92N. Deze versterker levert een versterking van 400 maal. De schakeling

is getekend in figuur S.18:

+8V 10~

~T lOOn

100~

figuur S.18: Hoogfrekwent versterking met de NES92N.

De kortsluiting tussen pin 4 en pin 11 stelt de versterking in op 400 maal. Voor de

ontkoppeling van de voeding is gebruik gemaakt van twee 7l"-schakelingen. De waarden van

de condensatoren en de spoelen in de 7l"-schakelingen zijn slechts richtlijnen. In verband

met de interne bias-instelling van de NES92N zijn de twee koppelcondensatoren Ckl en Ck2

aangebracht.

Het kristalfilter kunnen we op de volgende wijze realiseren:

Zk

Vi"
Ie 10

T
figuur S.19: Het kristalfilter.

Voor de overdracht Hk(s) van het filter geldt:

(S.17)

Met (2.1) voIgt hieruit:
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(5.18)

waarin:

(5.19)

met

P
_ Rs
-Irk (5.20)

Met Rs kunnen we dus de juiste waarde van p instellen (matchen).

Als regelbare hoogfrekwentversterker kunnen we een geintegreerde videoversterker met

AGC gebruiken: de LT027C van T.I. De schakeling rond dit IC ziet er als voIgt uit:

Vagc.e'~--

+8V
k2

~ T
~VU

k2

-BV

14 13 12 11

) LT027C

figuur 5.20: De regelbare hoogfrekwent versterker.

De voedingspanning is afkomstig uit eerder genoemde 7r-schakelingen. Een nadeel is dat de

versterking van de LT027C als functie van de AGC-spanning de vorm van een

tangenshyperbolicus heeft. De DSP dient de versterking als functie van de AGC-spanning

te kennen. Een mogelijke oplossing is om de tanh als tabel in de DSP in te lezen. Een

andere mogelijkheid is om voor de AGC-ingang van de LT027C een inverse

tanh-schakeling te plaatsen. Bechouwen we de volgende schakeling:
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figuur 5.21: De inverse tanh-schakeling.

De transistoren T 1 en T 2 zijn gematched en als diode geschakeld. Voor de stroom-spanning

omzetter geldt:

1 1 (5.21)Ic1= 21+ 2R; Va

1 1 (5.22)IC1= 21- 2R; Va

En dus:

IR+Va (5.23)Vu= VtlnIR_Va
ofweI:

Va= IRtanh(Vu j2Vt} (5.24)

Rest ons nog de envelope detektor. De envelope detektor kunnen we realiseren met een

diode, een weerstand en een condensator:
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Vhf~---l >------.------.-__V env

R

figuur 5.22: Envelope detector.

Voor een goede werking van de envelope detektor dient l/RC » lIn. en l/RC « woo

Voor de diode kan het beste een germanium diode genomen worden omdat deze een lage

sperspanning heeft.

De voorgaande schakeling is nog niet gebouwd. Omdat een groot deel van de schakeling

hoogfrekwent is, volgen nu nog enige tips voor hoogfrekwent bouwen:

-Probeer de layout van de schakeling zo kompakt mogelijk te houden.

-ontkoppel de voeding met een '1r-schakeling.

-ontkoppel de voedingen van een IC meteen bij de aansluitpinnen van het IC.

-Probeer zoveel mogelijk met "steraarde" te werken.

-Bouw zo mogelijk op een printplaatje met aardvlak.
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BOOFDSTUK 6: Bet magnetisch veld.

§6.1: Bet magnetisch veld en het systeem.

Een belangrijk onderdeel van het systeem is tot nu toe nog onbelicht gebleven: het

magnetische veld. De structuur van het magnetisch veld waarin we detekteren legt

namelijk KI vast, en bepaald zodoende voor een belangrijk deel de betrouwbaarheid van het

systeem. KI is door ons gedefinieerd als (3.8):

(6.1)

Waarin kz en kr de koppelfactoren van de label met de zendspoel respectievelijk de

ontvangspoel zijn.

De koppelfactoren kz en kr zijn plaatsafhankelijk. Deze plaatsafhankelijkheid veroorzaakt

de variatie in de amplitude van het e-machtje. Bieruit voIgt dat we er dus naar moeten

streven om een zo homogeen mogelijk magnetisch veld te konstrueren. Een ander probleem

is de hoek die de label met het magnetische veld maakt. Ligt bijvoorbeeld de label in

dezelfde richting als het veld) dan wordt de label zelfs niet gedetekteerd. Een oplossing

hiervoor zou het opwekken van een roterend veld zijn.

Een ander belangrijk aspect is de verre veld straling. We dienen er naar te streven de verre

veld straling te minimaliseren. Dit om de door het systeem veroorzaakte straling zo klein

mogelijk te houden (PTT eisen!) en tegelijkertijd om het systeem zo ongevoelig mogelijk te

maken voor storingen van buitenaf (reciprociteit).

§6.2: Bet verre veld.

Zoals reeds gezegd is het van belang om de verre veld straling zo klein mogelijk te houden.

In deze paragraaf zuBen we verschillende configuraties van stroomkringen beschouwen die

als eigenschap hebben dat ze weinig stralen in het verre veld.
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Voor een dipool ter plaatse Ii met dipoolmoment mi voIgt de magnetische inductie B

buiten de dipool uit een skalaire potentiaal rp volgens:

B = -J.Logradrp

met:

1~.. I-I'rp
_ 1 1

- 41r I-Ii

VOOI n dipolen geldt dus:

n

rp = hl --+~.......r
i=l

Ontwikkelen we (6.4) nu in een Taylorleeks dan vinden we:

n

r.p= 4~2 l mi· er

i=l
n

4~3 l mi" {3er(er"Ii)-li}
i=l
n

8~4 l mi· {er[5(er"IiP-rn-2Ii(er"Ii)}
i=l
n

8~5 l mi"{Ii[r~-5(er"IiP]-5err~(er"Ii)}
i=l

(6.2)

(6.3)

(6.4)

(6.5a)

(6.5b)

(6.5c)

(6.5d)

Door de configuratie van dipolen nu zodanig te kiezen dat er termen van (6.5) nul worden,

zijn wij in staat de verre veld straling te verminderen.

Maken we (6.5a) gelijk aan nul, dan houden we een magnetisch veld over dat dempt

volgens 1-4: een kwadrupoolveld.

1
y

x -+

figuur 6.1: Kwadrupool konfiguratie.
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Maken we ook (6.5b) gelijk aan nul, dan krijgen wij een octopoolveld (dempend volgens

r-S). Voor de configuraties die leiden tot octopoolvelden verwijzen we naar het artikel "On

magnetic coil configurations with redued stray fields" door B.J. Butterweck [3]. In de

volgende figuur is een voorbeeld van een octopoolconfiguratie getekend:

T
Y _/2/-/

/_/2

x-+

figuur 6.2: Een octopoolconfiguratie.

Wij zouden nog verder kunnen gaan door ook het octopoolveld nul te maken. Bet veld

dempt dan met r-6• Zo'n configuratie is hieronder getekend:

T
y

x-+

figuur 6.3: Configuratie om het octopoolveld nul te maken.

§6.3: De homogeniteit van het veld.

Om variaties in de amplitude van het e-machtje zoveel mogelijk te onderdrukken, is het

van belang een zo homogeen mogelijk veld op te wekken. Bet magnetisch veld van een

enkele cirkelvormige stroomkring heeft een sterk verstrooiend karakter. We proberen nu

een configuratie te maken van kleinere stroomkringetjes zodanig dat het veld homogener

wordt. In een eerste aanzet gaan we uit van n2 stroomkringetjes met gelijke

dipoolmomenten die op een rechthoekig raster in het xy-vlak liggen. Met (6.4) kunnen we

nu het veld bepalen. Enige resultaten voor verschillende n zijn in de volgende figuur

gegeven.
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n=l

n=3

figuur 6.5: Ret veld bij toenemende n.
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We zien dat we op deze wijze inderdaad een homogener veld kunnen verkrijgen.

Onderzocht kan nog worden of er nog andere configuraties bestaan, eventueel opgebouwd

uit stroomkringetjes met verschillende dipoolmomenten, die nog tot betere resultaten

leiden.
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HOOFDSTUK 7: Konklusies en aanbevelingen.

§7.1: Konklusies.

Door het gebruik van kwartskristallen zijn wij in staat om labels te maken met veel hogere

Q-faktoren dan vroeger mogelijk was. Deze hoge Q-faktor houdt echter weI in dat wij niet

meer kunnen detekteren door de frekwentie te wobbelen maar dat wij een voor het kristal

karakteristiek uitslingerend e-machtje in het tijddomein moeten meten. Door meerdere in

frekwentie verschoven kristallen in een label in te koppelen, kunnen we het detektiesysteem

uitbreiden tot een identifikatiesysteem.

Het optimaal detekteren van het e-machtje geschiedt door de optimale ontvanger. Voor de

realisatie van deze optimale ontvanger blijken twee mogelijkheden te bestaan. Bij de eerste

mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van sin-cos demodulatie en bij de tweede

mogelijkheid van envelope detektie. Vit de vorm van de optimale ontvanger volgen de

miskans, de vals alarmkans en de foutenkans van het systeem. Door gebruik te maken van

diversity transmission kunnen we deze kansen aanzienlijk verkleinen.

De eerste uitvoering van de optimale ontvanger is gebouwd. Omdat deze uitvoering grote

versterking in de basisband vereist komen we echter in de problemen door een veel te grote

offsetspanning. Aangezien de tweede uitvoering van de optimale ontvanger dit probleem

niet kent en bovendien eenvoudiger te realiseren is, zal waarschijnlijk hiervoor gekozen

worden. Het ontwerp van deze uitvoering is klaar, maar dient nog gebouwd te worden.

Behalve de optimale ontvanger is ook de structuur van het magnetisch veld waarbinnen

gedetekteerd wordt van groot belang. Er moet worden gestreefd naar een zo homogeen

mogelijk magnetisch veld dat zo weinig mogelijk straalt in het verre veld
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§7.2: Aanbevelingen.

Cruciaal voor een goede werking van het systeem is een zo korrekt mogelijke "plaatsing"

van de hoofdkring bij de (centrale) resonantiefrekwentie. In verband hiermee is het

belangrijk om de parallelcapaciteit Co van het kristal in de gaten te houden. Zeker bij de

inkoppeling van meerdere kristallen zal deze capaciteit een grote invloed hebben op de

resonantiefrekwentie van de hoofdkring.

Verder kan er nog aandacht worden besteed aan de codering. Door meer kristallen

(bijvoorbeeld 4) in te koppelen in de label, en niet aile mogelijke codes te gebruiken

(Hamming afstand), is het mogelijk de betrouwbaarheid van het systeem te verhogen.

De mogelijkheid bestaat om het systeem zonder DSP uit te voeren (goedkoper). We zien

dan af van het whitening filter en samplen (schakelaars) de tweede orde e-machtjes uit de

20 envelope detektoren een maal op de top. Dit herhalen we n maal en teilen alle

uitkomsten op (opladen condensatoren). Vervolgens bepalen we de drie grootste door

gebruik te maken van 20 komparatoren en een langzaam dalende drempelspanning.

Aan de struktuur van het magnetisch veld kan ook nog gewerkt worden. Er dient te worden

gestreefd naar een magnetisch veld dat zo homogeen mogelijk is en waarvan de verre veld

straling minimaal is. Ook door het creeren van een roterend veld kan nog winst worden

geboekt.
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