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PROBLEEMSTELLING

Het bouwen van een telemetriesysteem waarmee tegelij~ op verschillen

de plaatsen in de zuiger van een verbrandingsmotor de temperatuur kan

worden gemeten.

In de zuigerwand zijn op diverse plaatsen temperatuurgevoelige elemen

ten (meetsondes) aangebracht. De hiermee verkregen meetsignalen moeten

draadloos buiten de motor worden gebracht.

De overdracht dient te geschieden met een nauwkeurigheid van 1% van

het maximale meetsignaal, wanneer de bedrijfstemperatuur van de zender

varieert tussen 20°C en 100°C.

De te meten zuigertemperaturen liggen tussen 20°C en 500°C.
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1. INLEIDING

Om informatie, afkomstig van meerdere informatiebronnen, via het

zelfde kanaal over te brengen, bestaan twee methodes, die veelal

worden aangeduid met frekwentiemultiplex en tijdmultiplex.

Bij frekwentiemultiplex worden de frekwentiespectra van de infor

matiebronnen door middel van modulatie zodanig langs de frekwentie

as verschoven, dat ze elkaar niet meer overlappen. De aldus gevorm

de signalen worden gelijktijdig over het zelfde kanaal getranspor

teerd, op de plaats van bestemming door filtering weer gescheiden

en vervolgens elk apart gedemoduleerd.
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fig. 1: blokschema frekwentiemultiplex (met radiokanaal)

de informatiebronnen worden voor transport naast

elkaar geplaatst in het frekwentiedomein.

Bij tijdmultiplex worden de informatiebronnen na elkaar met vaste

regelmaat gedurende een zekere tijd op het kanaal aangesloten.(commutatie)

Aan ontvangzijde wordt het kanaal synchroon met de corresponderen-

de indicatoren verbonden.(decommutatie)

info~tiebron commutator deco~m_m_u_t_a_t_o__r i~cator

I ;--4&0 ,f I

~ -;::===:;:~..::m::,,:u::l~t::,:i~p~~ex .ig~aal r' 6
~ z:nder ontianger
fig. 2: blokschema tijdmultiplex (met radiokanaal) de informa-

tiebronnen worden voor transport naast elkaar geplaatst

in het tijddomein.
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Voor de hoogfrekwent overdracht wordt vrijwel uitsluitend FM toege

past vanwege de geringe stoorgevoeligheid.

De omzetting van de informatie van niet-elektrische in elektrische

grootheden vindt plaats via een meetsonde.

Als meetsondes worden gebruikt:

a. passieve netwerkelementen: weerstanden (veelzijdig, b.v. rek

strookjes, fotoweer

standen, thermometers)

capaciteiten ~ (l t )( p aa sopnemers
zelfinducties)

b. spanningsgeneratoren: thermokoppels (temperatuurverschil)

inductieve opnemers (snelheid, tachogene

ratoren)

kristallen (druk, b.v. microfoons)

Voor temperatuurmetingen komen voornamelijk weerstandsondes (PTC

en NTC-weerstanden; platina thermometer) en thermokoppels in aan

merking.



- 4 -

2. BRUIKBAARHEID VAN FREKWENTIE- EN TIJDMULTIPLEX VOOR HET GEGEVEN

PROBLEEM.

We zullen ons in deze beschouwing beperken tot het zendergedeelte.

Hiervoor gelden als eisen: kleine afmetingen, laag stroomverbruik,

geringe (temperatuur-) drift.

Voor de apparatuur aan de ontvangzijde z1Jn er in veel mindere mate

beperkingen inzake afmetingen en stroomverbruik. Verder zal de be

drijfstemperatuur er in een kleiner gebied varieren. De drift kan

derhalve aan de ontvangzijde veel eenvoudiger laag worden gehouden

dan aan de zendzijde.

2.1. Frekwentiemultiplex

Het verschuiven van het frekwentiespectrum gebeurt met een modu

lator, welke ter onderscheiding van de hoogfrekwent zender

(= hoogfrekwent.modulator) weI subcarriermodulator wordt genoemd.

Er kan voor de subcarrier worden gekozen tussen amplitudemodula

tie (AM) en frekwentiemodulatie (FM).

Temperatuurdrift in sommator (E) en h.f. zender heeft geen in

vloed op de frekwentie van het modulatorsignaal maar weI op de

amplitude. Bij gebruik van een FM-subcarriermodulator is aIleen

temperatuurcompensatie nodig voor de (subcarrier-) modulator zelf.

Naar de aard van he~ ingangssignaal kunnen we de modulatoren in

twee groepen verdelen:

a. het ingangssignaal is een parameter,

b. het ingangssignaal is een spanning.

Ad a. Als meetsonde kan hier aIleen een passief netwerkelement

worden toegepast. De modulator is een oscillator (of mul

tivibrator) waarbij de meetsonde is opgenomen in het cir

cuit, dat de frekwentie bepaalt. Verandert de parameter

waarde van de meetsonde, dan varieert de frekwentie eveneens.

Ad b. De ingangsspanning kan afkomstig zijn van een thermokoppel,

maar ook van een brug waarin een weerstandsonde is opgenomen.

De modulatorschakelingen ad a. zijn meestal eenvoudiger en kleiner

dan die ad b. Beide typen kunnen naast elkaar worden gebruikt, zo

dat bij frekwentiemultiplex tegelijk verschillende soorten meet

sondes toepasbaar zijn. Voor FM-subcarriermodulatoren zijn door
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IRIG een aantal frekwentiekanalen vastgesteld1). Bij een frekwen

tiezwaai van 7,5% en een modulatieindex m = 5 zijn 18 subcarrier

kanalen beschikbaar, waarbij de maximaal toelaatbare bandbreedte

van het ingangssignaal varieert van 6 Hz tot(:1050 Hz voor de ver

schillende modulatoren.

2.2. Tijdmultiplex

Voor de commutatie komen aIleen elektronische schakelaars in aan

merking (geringe afmetingen, laag stroomverbruik, goed bestand

tegen mechanische schokken).

Bij de tijdmultiplex kunnen we als belangrijkste modificaties

onderscheiden (naar de aard van bewerking van het gecommuteerde

signaal): pulsamplitudemodulatie (PAM)

pulsbreedte- of pulsduurmodulatie (PDM)

pulscodemodulatie (PCM)

Bij PAM wordt de pulstrein van de commutator rechtstreeks toege

voerd aan de h.f.zender. De informatie ligt in de amplitude, wel

ke gevoelig is voor stoorinvloeden zoals de temperatuurdrift van

de h.f.zender.

Bij PDM is achter de commutator een encoder aangebracht, die

pulsen met constante breedte en variabele hoogte omzet in pulsen

met constante hoogte en variabele breedte. Hiermee is het drift

probleem verplaatst van h.f.zender naar encoder, waar het door

gaans gemakkelijker kan worden opgelost.

Bij PCM wordt de pulshoogte gekwantiseerd en verschijnt de puls

trein in b.v. binaire code aan de uitgang van de encoder. Dit

binaire signaal is in 'hoge mate ongevoelig voor stoorinvloeden.

De encoder is echter veel omvangrijker dan bij PDM.

De maximaal toelaatbare bandbreedte B van het ingangssignaal,

hangt af van de commutatiefrekwentie f
b

(theoretisch B = t f b ,

bemonsteringstheorema). Het aantal ingangskanalen kan veel gro

ter zijn, dan bij het frekwentiemultiplexsysteem mogelijk is, er

kunnen echter aIleen gelijksoortige ingangssignalen worden ver

werkt.

Voor de besturing van de commutator is een kloksignaal nodig,

dat wordt verkregen met behulp van een oscillator, frekwentie-

1) Zie appendix.
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delers en een diodematrix. Het maximale aantal schakelaars, dat

bediend kan worden (= maximale aantal commutatorstanden), bedraagt

2P bij gebruik van p frekwentiedelers (tweedelers).

Er z~Jn diverse mogelijkheden voor een gecombineerde tijd/frekwen

tiemultiplex. Zo kan het aantal ingangen van een frekwentiemulti

plexsysteem worden vergroot door op de ingang van een subcarrier

modulator een commutator te zetten. Ook is het mogelijk om de en

coder direct aan te sluiten op de sommator.

Naar de wijze waarop de ingangssignalen worden verwerkt en de

wijze waarop het multiplexsignaal hoogfrekwent wordt overgebracht,

spreekt men van b.v. FM/FM wanneer subcarrier en h.f.signaal in

frekwentie gemoduleerd zijn, en verder van PAM/FM, PCM/AM, enz.

Voor het te bouwen telemetriesysteem is - wat betreft de te be

reiken nauwkeurigheid - zowel FM/FM als PDM/FM (of een combinatie

hiervan) geschikt.

Bij FM/FM is temperatuurcompensatie nodig voor de subcarriermodu

lator, bij PDM/FM voor de encoder en commutator1). PCM komt niet

in aanmerking, omdat de temperatuurdrift in encoder en commutator

vergelijkbaar is met1ie bij PDM, terwijl de vereiste encoder veel

groter en gecompliceerder wordt.

We kiezen FM/FM, omdat:

1. ongelijksoortige ingangssignalen kunnen worden toegepast (zowel

thermokoppels als weerstandsondes)

2. bij de voorlopige opzet met een beperkt aantal ingangskanalen

de afmetingen kleiner zijn dan bij een gelijkwaardig PDM/FM

systeem. (afmetingen van encoder en klokoscillator zijn inva

riant voor het aantal ingangskanalen).

3. het systeem op eenvoudige wijze kan worden uitgebreid met een

tijdmultiplex sectie (commutator op de ingang van een subcar

riermodulator). Deze uitbreiding is nodig, wanneer het aantal

ingangskanalen wordt vergroot.

1) voor drift in elektronische schakelaars, zie suggesties.
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3. REALISERING VAN EEN FM/FM-TELEMETRIESYSTEEM VOOR TEMPERATUURMETING~

Er is een FM/FM-telemetrieayateem opgezet voor twee subcarrierkana

len: een kanaal voor een thermokoppelsignaal en een kanaal voor de

bijbehorende koude las meting. De keuze van de toegepaste meetsondea

wordt nader toegelicht in 4.
Fig. 3 toont het bl6kschema.

indica...
~ tor

sucarrier
demodula

tor
band

fil ter

L.r.
ont-

h. f.
zen
der

E

sommator

r------:;,
I koude las
~~ subcarrier-
...... adulator I..... _-----

thermokoppel
subcarriermo-----4 dula tor

thermokoppel

Fig. 3: Blokschema 2-kanaals FM/FM-systee~.

In de volgende hcofdstukken worden de diverse delen van het tele

metriesysteem, zoals aangegeven in het blokschema, afzonderlijk

besproken. Hier aIleen nag enkele algemene opmerkingen.

Er is een essentieel verschil tussen thermokoppels en weerstandson

des.

Met een thermokoppel kan aIleen een temperatuurverschil worden be

paald; de parameterwaarde van een weerstandsonde is daarentegen

een maat voor de absolute grootte van de temperatuur.

Het nulpunt (= centrumfrekwentie) van de subcarriermodulator defi

nieren we als voIgt:

thermokoppel: frekwentie bij thermospanning nul.

weerstandsonde: frekwentie bij sondetemperatuur van 20 °C.

De onnauwkeurigheid van het telemetriesysteem wordt in hoofdzaak

veroorzaakt door de temperatuurdrift in de thermokoppelsubcarrier

modulator. Een aanzienlijk deel van het onderzoek is daarom gewijd

aan de bestudering van deze temperatuurafhankelijkheid.

\
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4. MEETSONDES

Als temperatuuropnemers zijn bruikbaar:

metaalweerstanden

Als materiaal wordt in het algemeen platina gebruikt vanwege een

eenvoudige en tamelijk lineaire relatie tussen soortelijke weer

stand en temperatuur.

bereik -200 °c tot +1000 °c
gevoeligheid: ca. 0,4% per °c
stroom door de weerstand< 1 mA, weerstand 100 a 1000 Q, (voor de

meest gebruikelijke uitvoeringen) er kunnen meetsignalen mee wor

den verkregen in de orde van 1 mV/oC.

halfgeleiderweerstanden

bereik 0 °c tot 150 °c
gevoeligheid: tussen -7% en +14% per °c voor diverse materialen.

De relatie tussen weerstand en temperatuur is niet lineair.

thermokoppels

bereik -200 °c tot +800 °c
gevoeligheid: ca 50 ~V per °c temperatuurverschil tussen warme en

koude las.

Een thermokoppel die~t hoogohmig te worden belast om storende in

vloeden van Peltier-effect en Joule_verwarming buiten beschouwing

te kunnen laten.

. (0 0 )Voor het meten van de zuigertemperatuur 20 C-500 C komt alleen

een thermokoppel in aanmerking,· vanwege het te meten temperatuur

gebied, eenvoudige canstructie, kleine afmetingen en grate mecha

nische stevigheid.

We hebben de beschikking over thermokoppels (chramel-alumel) met

een gevoeligheid van 40 ~V/aC.

De warme las wordt aangebracht in de wand van de zuiger, de koude

las bij de zender. De kaude las temperatuur wordt gemeten met een

NTC-weerstand.
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5. THERMOKOPPELSUBCARRIERMODULATOR.

Achtereenvolgens zullen worden behandeld: werking van de modulator,

temperatuurafhankelijkheid van centrumfrekwentie en frekwentiezwaai,

en een practische uitvoering van de modulator.

5.1. Werking

y (0 V)

~ I
r

..

V (-2,8 V)
tr1

s

1"':""'"----------4I-------VP (+4,2 V)

V.
1.

A
r--------~::...-----.......t--~It---- .. ui t

/

R
12

F..:..----4I~..;......-+_-----...-----......-.....:..""""--"'.......:....:.6-...["":::']~V (+1 ,4 V)q

L.- Vt (-4,2 V)

Fig. 4: Schakeling van de thermokoppelsubcarriermodulator.

(voor onderdeelwaarden, zie 5.3.).

In fig. 4 is het principeschema getekend van de thermokoppelsub

carriermodulator zoals deze in het telemetriesysteem wordt toe

gepast.
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De subcarriermodulator is een oscillator, waarvan de frekwentie

kan worden beinvloed door een ingangsspanning.

Een oscillator wordt gekenmerkt door een rondgaande versterking

van een, d.w.z. grootte van de versterking een en totale fase

draaiing nul. Door deze fasevoorwaarde is de frekwentie geheel

bepaald. In de schakelingen van fig. 4 is frekwentiemodulatie

mogelijk door de verhouding tussen de stromen 1
1

en 12 in de in

gangsverschiltrap tr2/ tr
3

te varieren via Vi. We zullen dit hier

onder aantonen.

Het feitelijke oscillatorcircuit bestaat uit de trillingskring

LsRsC, de verschiltrap tr4/tr5 via fasedraaier R1C1 (fasedraai

ing +450
) aangesloten op de terugkoppelspoel L

1
en de verschil

trap tr6/ tr? via fasedraaier R2C2 (fasedraaiing _450
) aangesloten

op de terugkoppelspoel L
2

•

De teruggekoppelde spanningen v
1

en v2 zijn zo groot, dat de ver

schiltrappen sterk begrenzend werken. De optredende collector

stromen van tr4 tim tr? zijn dan nagenoeg blokvormig, waarbij

de hoogte van de blokken wordt gegeven door 1
1

c.q. 12 • Voor de

rondgaande versterking is aIleen de grondharmonische i
1

resp.

i 2 van de blokvormige signalen van belang, omdat de hogere har

monischen door de trillingskring worden weggefilterd. Er kan

derhalve gebruik wv~den gemaakt van de complexe rekenwijze.

In punt A (fig. 4) geldt: i = i
1

+ i
2

(vektorieel)

De fase van i
1

en i 2 hangt af van het terugkoppelcircuit, de am

plitude aIleen van 1
1

resp. 1
2

•

Met behulp van Fourieranalyse kan voor een blokvormig signaal

worden afgeleid: i 1 = ~.11 en i 2 =~.12.
De teruggekoppelde spanningen in L

1
en L2 zijn gelijk en weI

allebei VI. Bij de aangegeven polariteit is VI in tegenfase met

de spanning v in de trillingskring. Verder zijn i
1

en i 2 in te

genfase met resp. v
1

en v2 •

Dit, gecombineerd met de invloed van R
1
C

1
en R2C2 , laat zien,

dat i
1

450 voorijlt op v, terwijl i 2 450 naijlt.

Het faseverschil ~ tussen i
1

+ i
2

(=i) en v echter hangt af van

de amplitude-verhouding van i
1

,en i 2 en kan varieren tussen _45 0

bij i 1 = 0 en +45
0

bij i 2 = 0 (zie fig. 5).
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Aangezien de totale fasedraaiing nul is, zal bij de trillings

kring L R C een faseverschil -~ tussen v en i bestaan.s s .
Hiermee correspondeert een zekere verstemming ~ van de kring.

Bij variatie van de verhouding tussen 1 1 en i 2 (of wat het zelfde

is: tussen I
1

en I 2 ) zal de verstemming veranderen en daarmee de

frekwentie van de oscillator.

/

//
/
i 2

eenvoudige fasediagramFig. 5:betr. (5.1.)

punt A (fig. It):

h.v.:

i 1=1:1211• ( 1+j )

i 2=1:1212 • (1-j)

i=1:12. {(i1+i2 )+j(i1-i2 )}

We gaan nu een eenvoudige betrekking voor de frekwentie afleiden.

(zie fig. 5, de beginfase van de spanning v is nul genomen).
i 1

" ,
VI "-~M~:--"""T""-:----'~-----"""'.V

van de subcarriermodu-

lator.

anderzijds geldt

Q.w Los.
V=l+jQ ~ .~ =

voor de trillingskring:

Q.Ci) L tt w L
o s .i.e- j waarbij Q= RO s; ~=(~

Y:LQ2 ~2 s w0

betr. (5.3.)

6w 2
~= 2 ;- • Verder is 1 1 = i I 1 en

(5.3.)00ver in:

h.v. -& = arctan (-Q~) betr. (5.2.) en Wo =\lL1C
s

Eliminatie van ~ uit betr. (5.1.) en betr. (5.2.) levert:

1
1
-1

2
Q~=. i

~1+ 2

S = gemiddelde van de steilheden

van tr2 en tr
3

; I = I 1+I2
Aldus vinden we voor de oscillatorfrekwentie:

&l
lAl = W (1+-) =o wo

betr. (5.4.)
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Bij deze afleiding is de fasedraaiing door R1C1 en R2C2 resp.

+450 en _450 gesteld. Dit geldt slechts voor een waarde van

frekwentie en temperatuur.

Uit be trekking (5.4.) blijkt, dat de oscillatorfrekwentie lineair

afhangt van de modulerende spanning V••
~

Bij de bestudering van de temperatuurafhankelijkheid van de modu

latorfrekwentie zullen we gebruik maken van betrekking (5.5.)1),

waarin de temperatuurafhankelijke variaties van wo ' R1C1 en R2C2
expliciet voorkomen.

w = 11)00. { 1++
(4QCI) *-1- 't *-tr *)

o 1 2
4Q.+1

(2-1- 't1*+1- 't2*)

+ 4Q.+1 • P }

betr. (5.5.)

Hierbij is:

CI) =1/~ resonantiefrekwentie van de trillingskring
o s

CI) momentane modulatorfrekwentie p=(I
1
-12 )/(I1+12 )

P=P1+P2
p bevat een component P1 ten gevolge van drift in de

ingangstrap en een component P2 ten gevolge van de in

gangsspanning V.•
~

~1 = tijdconstante fasedraaier R1C1 ; 't 2 = tijdconstante

fasedraaier R2C2 •

voor T=T :o
Cl)o = CI) (= 1~ )

00 so 0

't 1 = 't 10
-r2 = -r 20

relatie-

CI) bij
o

temperatuurvariatie van To

bij een willekeurige bedrijfstemperatuur T:

CI) = l.ll + aCl) = CI) ( 1+CI) *) me t CI) * = a CI) / CI) ,
o 00 0 00 0 0 0 00

ve verschuiving van

naar T

't1 = 't 10 (1+'t
1

*)

't2 = 't20 (1+'t2*) 't 1 ,2* = a't 1 ,2/'t10 ,20' relatieve ver

andering in 't1 ,2 bij temperatuurva

riatie van To naar T.
1) voor afleiding, zie appendix.
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Onder de bedrijfstemperatuur T wordt verstaan: de temperatuur in

het zendgedeelte ter plaatse van de thermokoppelmodulator.

Op analoge wijze als T
1

f t T 10 zullen in het vervolg ook grootheden

als R1*t R10 ; C1*, C10 ; e.d. worden gebruikt; met uitzondering

van de hierna te definieren ~1·.

Verder zullen we navolgende begrippen hanteren:

eentrumfrekwentie we = (~)V. = 0
1

relatieve) frekwentiezwaai ~1* = :-~C = ~1
00 00

zwaaigevoeligheid

N.B.: ~1* duidt op frekwentieversehuiving door de ingangs

spanning V.; en niet als gevolg van temperatuurver
1

andering.

De stabiliteit van de modulator wordt bepaald door de mate, waar

in ~ en ~1*/V. constant zijn.c 1

We gaan in de volgende paragrafen de temperatuurafhankelijkheid

van w en w1*/V. nader bezien, terwijl ook de invloed van varia-
c 1

ties in de batterijspanning aan de orde komt.

5.2. Invloed van de bedrijfstemperatuur op de frekwentie van de modu

lator.

De momentane frekwentie van de modulator representeert het over

te brengen meetsignaal. Drift in deze frekwentie geeft aanleiding

tot onnauwkeurigheid in de overdracht. Om de onnauwkeurigheid

klein te maken, moeten we de modulator zo dimensioneren, dat de

drift minimaal wordt.

De drift wordt in hoofdzaak veroorzaakt door veranderingen in de

bedrijfstemperatuur van de modulator. We zullen daarom de tempe

ratuurafhankelijkheid van de modulatorfrekwentie uitgebreid onder-

zoeken.

We maken hierbij een splitsing tussen drift in de centrumfrekwen

tie, hetwelk correspondeert met nulpuntsdrift in het meetsignaal

en drift in de zwaaigevoeligheid, hetwelk correspondeert met een

verlopen van de calibratie.



waarin: 1 = lengte van de spoel

N = aantal windingen

A = oppervlakte van de dwars-

doorsnede.
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5.2.1. De centrumfrekwentie

Uit betrekking (5~5.) voIgt:

4Q.w *-h *-h *+2p
~c = woo' (1+ 0 4Q.+~ 2 1)

Variaties in de centrumfrekwentie worden veroorzaakt door ~ *,o
~1,2* en P1' De kwaliteitsfactor ~ van de trillingskring is

weleenswaar eveneens temperatuurafhankelijk, doch komt aIleen

in de schaalfactor voor, zodat de invloed van Q van de tweede

orde is.

A. De trillingskring.

Voor de resonantiefrekwentie van de kring geldt:

1 1
~0=VL"'rr = VL C. (1+L .) (1+C*) = ~00·(1-tL:-tC*)

s so 0 s

h.v.:

~ * = (-tL *-tC*)o s
Spoel in homogeen isotroop medium:

N2.A
L = II0 • llr • 1

We beperken ens tot media met llr~1. Bij diamagnetische stof

fen is de susceptibiliteit X onafhankelijk van de temperatuur

T, bij paramagnetische

keerd evenredig met T.
-4 -6van 10 tot 10 ,kan

materialen verloopt X ongeveer omge

Aangezien X ligt in de grootte-orde

temperatuurafhankelijkheid van II
r

buiten beschouwing worden gelaten.

De relatieve verandering L* is dan een gevolg van een veran

dering in de term All. Voor een luchtspoel is hierbij bepa

lend de uitzetting van het (koper)draad en de spoelvorm. Bij

ongelijkheid van de respectievelijke uitzettingscoefficienten

zullen mechanische spanningen ontstaan"wanneer de tempera

tuut verandert. Deze veroorzaken in hoofdzaak een vormveran

dering van de (kopJ'r)spoel, aangezien de windingen los

naast elkaar liggen.

Koperspoel zonder spoelvorm:

1=1.(1+<:tt)
o

A=A • (1+2a t)o

a = lineaire uitzettingscoefficient

t = T-To
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h.v.: L*=(A/t)*=(2a,t-a.t)=a.t

Bij gebruik van een spoelvorm bevat (A/t)· ook nog een bij

drage ten gevolge van de vormverandering.

Wanneer de spoel is ingegoten, zijn de windingen onderling

gefixeerd en heeft het geheel een vrijwel vaste vorm. Het

ingietmater±aal neemt het grootste deel van het totale vo

lume in, en wordt bepalend voor de uitzetting. Figuur 6

toont L* a) voor een luehtspoel (op spoelvorm) en b) voor de

lfd l · t· ld· t 1 )ze e spoe , 1ngego en 1n ara 1 •

Ter vergelijking:
-6 0koper a. ~20.10 per C

-6 0araldi t a. ~ 100.10 per C

Bij de keuze van eondensatoren dienen we er rekening mee te
ohouden, dat de bedrijfstemperatuur ca. 90 C zal bedragen.

Bruikbaar zijn exemplaren met miea- of keramiseh dielektri-

cum.

Mica vertoont een grote spreiding in temperatuureoeffieient

(t.e.) van de permittiviteit, zoals het in de natuur wordt

aangetroffen. Voor de fabrieage van eondensatoren wordt het

mica geseleeteerd om de t.e. binnen bepaalde grenzen te hou-_ -6
de~. We hebben t.e.'s gemeten varierend van 10 tot 30.10

per °C. KeramLJche eondensatoren kunnen worden gemaakt met

positieve en negatieye temperatuurseoeffieient. De spreiding

is hier gering door de kwaliteitseontrole tijdens de produk

tie van het keramiek. De hoogste besehikbare eapaeiteits

waarde is eehter maar 820 pF, waardoor de toepassingsmoge

lijkheden worden beperkt.

1) Araldit D (CY230) met harder HY992 in gewiehtsverhouding
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B. De fasedraaiers

De tijdconstante van de fasedraaiers wordt hoofdzakelijk be

paald door R1 2 en C1 2; met daarnaast kleine bijdragen van, ,
zelfinductie en koperweerstand van de terugkoppelspoel en

van de ingangsweerstand van de verschiltrap.

Voor een nader onderzoek naar de temperatuurvariaties in

T 1 ,2 zullen we de koperweerstanden RL1 en RL2 van resp. de

terugkoppelspoelen L1 en L
2

alsmede de ingangsweerstanden

Rin1 en Rin2 van de schakeltrappen tr4/tr5
en tr6/tr7 bij

de berekeningen betrekken, aangezien zowel bij de weerstand

van koperdraad als bij transistorparameters een sterke tem

peratuurafhankelijkheid bestaat. De temperatuurafhankelijk

heid van de zelfinductie is in vergelijking hiermee te ver

waarlozen. 1 )

fig. 7: fasedraaier R1C1
to t:

R
10 R*

Rin10 • in1

fig. 7):
C1

tv.
I

1 tV1n1

L1

nu is: RL1 «R
1

R
in1

» R
1

o . 0
1) Bij verwarming van 20 C tot 100 C:

toename koperweerstand 30%
toename ingangsweerstand verschiltrap 25%

toename zelfinductie terugkoppelspoel 1%
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Op soortgelijke wijze vinden wij voor ~2 (zie fig. 8):

R
2
2

~2=C2·(R2+RL2- ~)
l.n2

R
20

R R! 2
in20 l.n

fig. 8: faaedraaier R2C2

al-

Grootteordevan ~1· en ~2·:

De condensatoren C
1

en C
2

zijn van hetzelfde type ala in de
-6 0

trillingskring: gemiddeld C1~2 ~20.10 per C.,
Voor R

1
en R

2
worden metaalfilmweerstanden gebruikt:

R • -6 01 ,2 ~ 30. 10 per C
-3 0Verder is: R!, r:::: 3,5.10 per C

en: R!r:::: 3. 10-3 per 0C
l.n

Bij de dimensionering volgens 5.3. ia RLo~300Q, Rino~0,4MQ

en (R1 ,2)0 = 10kQ

h.v.: 6 .
~1.~C1.+R1.+0,03Rt1.-0,025Rin1 = 80.10- per °C.

Voor ~2. vinden we hier eveneens 80.10-
6

per °C. In het

gemeen echter zal vanwege spreiding in de onderdelen

~1· +~2· zi j n.

Opmerking:

De ingangsweeratand R
in

voIgt uit:

Rin=v1/i1 ; (fig. 9).
Bij metingen aan een achakeltrap

(met transistorpaar 2C415) bleek,

dat een ingangaspanning v 1=1V
tt

nodig waa om blokvormige collec

tor stromen te krijgen. Verdere

verhoging van de ingangaapanning
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had vrijwel geen invloed

op de ingangsstroom. Uit

de gemeten waarden van in

gangsstroom ii met v1 =

1Vtt werden ingangsweer

standen berekend van 0,3MQ

bij 11 = 0,5mA tot 0,7MQ

bij 11 = 0,2mA_

Voor kleine waarden van

11 (I1<0,5mA) bleek voorts,

dat R. toenam met 25% bij
l.n

verwarming (aIleen schakel-

trap) van 20°C naar 100°C.

---.....-----4~-- ++

~-....-+

fig. 9: Meetopstelling van

schakeltrap met stroom-

bron.

c. De ingangstrap

De basisinstelling van de

verschiltrap vindt plaats

via de basisweerstanden

fig. 10: ingangstrap subcarrier

modulator.

15

signaalbron

1-- -4 ,2 V

tr1
(BC107B)

1 1 + ~I2

tr2 tr
3

.......--::--tc
(BCY55)

R14
JI1-------+-------.- 0 V
....-------2,8 V

R13 en R14• Bij gelijke

basisweerstan\len zullen de

spanningen Vbe1 en Vbe2
enigermate verschillen,

als gevolg van spreiding

in de Vbe -Ib karakteris

tieken van tr2 en tr
3

• Dit

verschil neemt aft wanneer

we de aignaalbron (met in

wendige weerstand R.) aan-
l.

sluiten (bij V.=O), en weI
l.

des te meer naarmate R.
l.

kleiner is.

Temperatuurafhankelijk

heid van R. zal als -drift
l.

in de verschiltrap tot

uiting komen.
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De stroombron met tr1 levert een stroom I, die toeneemt met

25% bij verwarming van 200 C naar 120oC. Dit heeft een ver

schuiving van de instelling van tr2/tr3
tot gevolg, die

merkbaar wordt als drift. (zie ook de invloed van de voe

dingsspanningen op de frekwentie, te bespreken onder 5.3.)

De drift in de verschiltrap zelf vindt zijn oorsprong in

een verschillende temperatuurafhankelijkheid.bij de Vb -Ie e
karkateristieken van tr2 en tr

3
• Dit verschil kan worden

teruggebracht door R
13

en R14 zo te kiezen, dat tr2 en tr
3

worden ingesteld op gelijke Vbe en niet op gelijke lb.

5.2.2. De frekwentiezwaai

Uit be trekking (5.5.) vinden we voor de frekwentiezwaai:

We zullen hier -evenals bij de behandeling van de drift in de

centrumfrekwentie~ afzonderlijk de bijdrage van trillingskring,

fasedraaiers en ingangstrap tot de drift in de zwaaigevoelig

heid onderzoeken.

A. De trillingskring

De kwalitei tsfactor van de kring Q = CIl L /R • Hierin wordt
o EI s

R gevormd door de koperweerstandR 1 van de spoel, in serie
s s

met een vaste weerstand R
s2

• Zoals reeds bij de fasedraaier

(5.2.1.B.) ter sprake kwam, is de weerstand van koperdraad

sterk temperatuurafhankelijk (toename 35% per 100oC).

Nu is CIl L = V7:fl. Volgens de meting bij fig. 6 is L· ~ 1%
o s s s

per 100oC. De temperatuurcoefficient van C is kleiner, maar

eveneens positief. We mogen derhalve aannemen, dat de tem

peratuurafhankelijkheid van Q slechts wordt bepaald door

die van R •
s

Fig. 11 geeft de koperweerstand Rs1 als functie van de tem-

peratuur. We zien hierin, dat Rs1 bij benadering evenredig

is met de absolute temperatuur T. Ter vergelijking is in

fig. 11 eveneens een rechte getekend, welke zou gelden voor

een weerstand, die volkomen evenredig is met T (en een waar

de van 50Q heeft bij 60oc).
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Onder 5.2.2C. zal worden afgeleid, dat ~~i omgekeerd even

redig is met T. Een constante zwaaigevoeligheid kan worden

verkregen door 2/(4Q+1) recht evenredig met T te maken.

Ii) L
Q -~- R

s

2
(4Q+1 )

2R
s

= (4t1l L +R )
o s s

2/(4Q+1) meer

evenredig. )

Experimenteel is gevonden, dat 2/(4Q+1) ooT voor Q = 2,5,o
koperweerstand van de.;~poel.

dan evenredig toe met T, bij

wanneer R wordt gevormd door de
s

(Bij Q >2,5 neemto
Q <2,5 minder dano
De exacte waarden voor Q wordt ingesteld door af te regeleno
op minimale temperatuurafhankelijkheid van li)1*/Vi •

Afregeling kan geschieden door verschuiving van til via deo
afstemcapaciteit C van dekring of door een kleine weerstand

in serie met de spoel op te nemen.

Wanneer het niet mogelijk is de koperweerstand van de spoel

voldoende groot te maken -we zijn namelijk aan een minimum

draaddikte gebonden in verband met de verwerkbaarheid- dient

in serie met de spoel een weerstand Rs2 te worden opgenomen

om tot de vereiste waarde voor R te komen. (R 2 moet het
s B

zelfde temperatuurverloop bezitten als Rs1 ; hiertoe wordt

Rs2 samengesteld als een serie/-parallelschakeling van me

taalfilmweerstanden en een PTC-weerstand.)

Bij de afregeling wordt de grootte van Q be~nvloed en daar-o
mee ook de zwaaigevoeligheid. Het gevolg is, dat voor de di-

verse modulatoren een zekere spreiding in de corresponderen

de waarden voor li)1*/V
i

optreedt. Dit is echter niet bezwaar

lijk, aangezien de bijbehorende demodulatoren afzonderlijk

worden geijkt.

B. De fasedraaiers

De termen T1~ en T2 * zijn klein in vergelijking met de tem

peratuurvaria ties in Q en p. We zullen daarom de invloed

van (t T1*-t T2 *) op de frekwentiezwaai verwaarlozen.
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fig. 12: verschiltrap

a (bij kamertempera

tuur a = 40 V- 1)

stroombron:

1 1+12=1 (constant)

Vi = 0 - V1 = V2 = Vo en 1 1 = 12 = t1

c. De ingangstrap
V.

+ :1.

We gaan uit van een verschiltrap I~ -,
I I

met twee identieke transistoren I I
I Itr2 en tr

3
• I

I

collectorstromen:

fv 1
1 1 I

~ V1= .eco

h.v.
aV

1 = 2.1 .e 0co

Vi = V1-V2

I V1t2-Vol< Iv. I
:1.

zodat:

nu is

dus

p = t
a(V1-V

O
) a(V2-Vo )

{e -e }

en V § V § V
1 0 2

ofweI la(V1 ,2-Vo) 1< laVi I

Iv. I < = 20 mV.
:1.

derhalve toege-

Ten aanzien vani~~ ingangsspanning weten we:

Met a = 40 V-
1 voIgt dan: laV. I <0,8. Het is

:1.

staan een reeksontwikkeling van expo a(V1,2-Vo) na de tweede

term af te breken. We krijgen dan;~

taV.
:1.

en: (~) - ~a - ~ S 1avo T - ~. - ~·k·T
:1.

We zien, dat in het ideale geval ~~. omgekeerd evenredig is

met de absolute temperatuur T en onifhankelijk van de stroom-

broninstelling.

Door parameterverschillen bij tr2 en tr
3

treden enkele af

wijkingen op van de ideale toe stand. Deze kunnen echter voor

de zwaaigevoeligheid buiten beschouwing worden gelaten.
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Van een verschiltrap volgens fig. 13 is het verloop van

11 en 12 gemeten als functie van de temperatuur bij V. =
l.

20 mV, V. = 0 mV en V. = -20 mV.
l. l.

Hieruit is (1
1
-12 )/(1

1
+12 ) bepaald, en grafisch uitgezet

tegen 1/T voor V. = 20 mV (fig. 14).
l.

Dit verloop stemt overeen met de theorie.

~ ...'="'"" +4,2 V

8k 68k
L-- +-__~~_-_O V

~------- -2,8 V
BC107B

"'-------- -4,2 V

fig. 13:
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5.3. Practische uitvoering van een thermokoppelsubcarriermodulator

( centrumfrekwentie 2750 Hz).

Er is een subcarriermodulator gemaakt volgene onderstaande di

mens:lonering (zie ook fig. 4):

trillingskring: L = 80 mH
e

R = 12000
s

o = 20 nF

(bij kamertemperatuur)

R wordt gevormd door de koperweeretand van de spoel. De waarden
s

van L , R , en 0 zijn zodanig, dat de temperatuurdrift in de
e s

zwaaigevoeligheid minimaal is. (vgl. blz. 21 e.v.; afregeling

via 0, hierdoor ligt de modulator gedeeltelijk naast IRIG band

8).

terugkoppelspoelen: n1 = n2 (n1,~s = aantal windingen van

respectievelijk L1 , L
2

, L
e

)

verder: 0
1

;0
2

5600 pF

R
1

,R2 - 10k::

R
11

2k2

R12 - 10k

R
13

- 68k trap tr2/tr3
ingeeteld op gelijke VbeR14 - 50k

R
15

- .320Q

tr1 - BCi07B

tr2/tr3
- BOY55

tr4/tr5,tr6/tr7 - 20415

Alleen mica-condensatoren en metaalfilmweeretanden zijn gebruikt.

De gehele schakeling is ingegoten in Araldit.

VB (8,4 V)(+1 ~4-, V)

(0 V)V
R

......-;

V (+4,2 V)
'. p
.~

V

-(2,8 vOVs --~

VT <,-4 -.,2t--V,;,,)__.1--__.....,

fig. 15: epanningsdeler voor voeding
Bubcarriermodulator (tuseen
haakjes zijn de nominale span
nin~swaarden vermeld)

De verschillende voedingsspanningen worden afgenomen van een

spanningedeler, fig. 15.

Het temperatuurverloop van
(1)1· f1·f en (= )

c V. V.
l. l.

is weergegeven in fig. 16.
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Uit fig. 16 blijkt, dat bij VB = 8,4V ?c gemiddeld met 1 Hz per

3°C afneemt, terwijl de zwaaigevoeligheid constant blijft. De

fluctuaties rondom de gemiddelde waarde bedragen voor f ca.
-3 c

1 Hz; voor de zwaaigevoeligheid bedragen ze 2.10 •

Bij VB = 6,5V bedraagt de afname van f c nog slechts 1 Hz per 100 C.

We zien hieruit, dat de temperatuurdrift in f afhangt van de
c

11.4 V

S'" •I

1001 Vi
I
I
I
I
I

•

fig. 17: instelbare spanningsbron
- 30 mV < V. < + 30 mV

. t l.
Ul. gangsweerstand ca. 10 C

voedingsspanning VB.

De opbouw van het zendgedeelte is zodanig, dat de temperatuur

gradient verwaarloosd mag worden.

De koude las heeft de zelfde temperatuur als het zendgedeelte.

Door de koude las meting is derhalve ook de omgevingstemperatuur

van de thermokoppelmodulator bekend.

Met een eenvoudige voorziening in de demodulator kan nu het li

neaire deel van de drift in f worden gecompenseerd.
c

De gevoeligheid van de subcarriermodulator voor veranderingen in

de voedingsspanning is bij kamertemperatuur nagegaan door van de

spanningen VPQ' VQR , VRS ' VST een te varieren, terwijl de andere

drie op nominale waarde worden gehouden. Variaties in VPQ ' VQR'

VRS van 15% gaven geen ¢eetbare frekwentieverandering. Variatie

van VST met 15% resulteerde in een frekwentieverschuiving van
o

1 100. Door d~ verandering van VST wordt de instelling van de

atroombron tr
1

en daarmee die van de verachiltrap tr2/ tr
3

gewij

zigd. (nominale waarden: V
PQ

= 2,8 volt; V
QR

= 1,4 volt; VRS =
2,8 volt; VST = 1,4 volt, zodat VB = VpT = 8,4 volt).

Hieruit blijkt, dat stabilisatie van de voedingsspanning niet

nodig is; (de diode OA202 in de spanningsdeler dient voor tempe

ratuurcompensatie van de atroombron, fig. 15).

Fig. 18 geeft f c ala functie van de voedingsapanning VB.

De ingangsapanning Vi

wordt onleend aan een

schakeling volgens

fig. 17. De grootte

van de spanning wordt

ingesteld met de po

tentiometer P, de po-

lariteit met de scha-

kelaar S.
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6. SUBCARRIERMODULATOR VOOR KOUDE LAS METING.

Het bepalen van de ~oude las temperatuur geschiedt via een tweetal

NTC-weerstanden. Deze zijn opgenomen in een multivibratorschakeling

(fig. 19). De NTC-weerstanden zijn bij de overige schakeling geplaatst,

zodat NTC-temperatuur en omgevingstemperatuur van de rest van de

schakeling hetzelfde zijn. Hiermee is de omgevingstemperatuur als

stoorfactor geelimineerd.

De dimensionering 1) is zodanig, dat het verband tussen modulator

frekwentie en omgevingstemperatuur van de multivibrator (inclusief

NTC's) lineair is.

De zenerdiode dient om de voedingsspanning te stabiliseren. In tegen

stelling tot de hiervoor besproken thermokoppelmodulator is een mul

tivibrator tamelijk gevoelig voor variaties in de voedingsspanning.

3900

47k

5k6

1000 pF
(keramisch)

1000 pF

BC 107

47k

3k9

9605

+8,4 V

o V

fig. 19: schakeling van de modulator voor de koude las meting.

De koude las subcarriermodulator werkt in IRIG band 1}.

f = 13,6 kHz f •
o 1

zwaaigevoeligheid: 24 Hz per °c ofwel ---- =T-To
6 -3 01,7 .10 per C.

1) Voor uitgebreide beschrijving en berekeningen, zie stageverslag

van J.P.M. Bongaarts: Een multivibrator als temperatuurmeter.
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7. SOMMATOR

Voor de optelschakeling van

fig. 20 geldt:

Z Zo 0
Vu = ~.v1+Z2·v2

Gebruiken we deze schakeling

om de subcarriers te sommeren.

dan is de enige voorwaarde~

dat ~e impe~antie6 Z1' Z2 en Zo

lineair zijn. om niet-harmonische

vervorming te voorkomen.
fig. 20: optelschakeling

I Z1.21»IZol

Aangezien de amplitude van de

subcarriers geen relevante

informatie bevat. behoeven

geen grote eisen aan het temperatuurgedrag en de frekwentieafhan

kelijkheid van Z1,Z2 en Zo te worden geateld. Voor Zo kan dan ook

zonder meer de ingangscapaciteit ( ~10nF) van de hoogfrekwent zen

der/modulator worden gebruikt.

Z1 en Z2 worden gevormd door de koppelcondensatoren (in de orde

van 100pF) tussen subcarriermodulatoren en h.f. zender.
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8. HOOGFREKWENT ZENDER

Voor.de h.f. zender/modulator bestaan geen stringente eisen wat be

treft drift in centrumfrekwentie en zwaaigevoeligheid. De oscilla

tor kan daardoor eenvoudig worden gehouden. In fig. 21 is het wis

selstroomschema gegeven. De transistor staat in geaarde basisscha

keling, met terugkoppeling naar de emitter.

Berekening van de frekwentie:

C4 op spoelaftakking, zodanig dat

v1 :: a.vc O<a<1

Z - ingangsimpedantie op de emitter,
e

1/Z :: (1+1/a~).S+1/Re e

i = SVbe = -Svc e

Z
ev = (Ze+ 1/ j li)C4)·v1e

v1 = a.vc

V :: -i Z =c c c

-ic

kringcapaciteit Ct :: C}+Cbc
Cbc transistorcapaciteit tussen

en collector.

basis

totale fasedrnaiing nul -

jli)CtZ +Z /jwL :: 0e e

h.v. ~ = 1/L(C}+Cbc )'

dit is de resonantie

frekwentie van de kring.

fig. 21: Principe hoogfrekwentioscillator/

modulator.

I A I
aSze

aSz
e

=~=

SZ
e

a = 1

1
a = SZe = (1+1/a'+1/SR )

e

Versterkerinstelling: S :: ~.Ic' bi.i kamertemperatuur iT 1::1 4oV-
1

•
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Treedt begrenzing op, dan wordt S kleiner.

Met ~I = 100, I = 1mA en R = 5k zal een schakeling volgens fig. 21c . e
oscilleren, wanneer de spoelaftakking zo is aangebracht, dat O<a<O,985.

De volledige schakeling van de zender is getekend in fig. 22.

De capaciteit Cbc is afhanke1ijk van de transistorinstelling e~ kan

worden beinvloed door de basisgelijkspanning te veranderen. Modula

tie vindt plaats door de basis te sturen met het (laagfrekwent) mul

tiplex signaal. De basis ligt hoogfrekwent aan aarde via de conden

sator C •
o

C1 ' C2 en Co vormen samen de sommator.

De emittervolger is aangebracht om terugwerking van antenne op

oscillatorcircuit zo veel mogelijk te voorkomen.

10 wind.- .....-~~~~~~-l'PI'lIl~~ .....------t~--- ....,/y,m..... +

10 pF

VB
1 nF 1nF

SE3001

fig. 22: Hoogfrekwente FM-zender.

De frekwentie van de zender in lucht bedraagt 108MHz. Na ingieten

in Araldit is hij gedaald tot 102 MHz, terwijl de signaalsterkte

eveneens is afgenomen.

Araldi t heeft een dielektrische constante Er~ 4. Door het ingieten

neemt de parasitaire capaciteit van bedrading en spoel met een fac

tor 4 toe.
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9. HOOGFREKWENT ONTVANGER

Voor de ontvangst wordt een omroepontvanger1
) gebruikt met een fre

kwentiegebied van 88 MHz tot 108 MHz.

Bandbreedte van het m.f. gedeelte: 300 kHz.

De ontvanger is voorzien van instelbare AFC (automatic frequency.

control). Met de AFC op maximale gevoeligheid kan een drift in de

zenderfrekwentie van ± 0,5% (ofwel ± 500 kHz) nog worden gevolgd.

Het (laagfrekwente) multiplex signaal verschijnt aan de uitgang van

de ratiodetector en wordt afgenomen via een katodevolger.

10. FILTERS

De filters dienen om de diverse subcarriersignalen, welke in het

multiplex signaal voorkomen, te scheiden.

De subcarrierkanalen gaan uit van een frekwentiezwaai van 7,5%;

de vereiste bandbreedte voor de filters wordt derhalve: P = 0,15.

Om een vlakke doorlaatkromme te krijgen, zijn de kringen L
1
C

1
en

L
2

C
2

verstemd, namelijk:

(00
0

)1 = w
c
/1,08; (000 )2 = 1,08.wc bij Q1 = Q2 = 6,5

(00 - centrumfrekwentie doorlaatband)c

De schake ling van de toegepaste filters is gegeven in fig. 24.

multiplex

fig. 24: Filter voor subcarrierkanaal.

De versterking kan worden ingesteld met P.

1) Heathkit stereo tuner AJ 12.
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11. SUBCARRIERDEMODULATOREN

De over te brengen informatie ligt besloten in de subcarrierfre

kwentie. Zij het sondesignaal x. en de zwaaigevoeligheid van de
~

subcarriermodulator a., dan kunnen we voor de momentane frekwen-
~

tie schrijven: wi = wc{1+ai xi ).

In de demodulator wordt uit deze frekwentie wi een spanning Yi af

geleid, welke evenredig is met het sondesignaal: y. = b.x. (b. -
~ ~ ~ ~

schaalfactor)

Fig. 25 toont een blokschema van de demodulator.

diode
fil ter

M
1/f

. .D.Jl
in ,....----, r----. -.::iIot::l~~....- ------LL

Schmit diffe-
-"---1 trigge.....----1~--... ren

tiator
__I

--------~~-wL r-------,~_J_.J_+- r----..,
mono - r laag-versch

----1~--1stabiele 1--......---1~--I 1---'---1 docrl aat ~--1. ~t

ibrator trap filter

,---
I
I

fig. 25: Blokschema subcarrierdemodulator.

Het eerste deel van de schakeling:Schmitt-trigger, differentia

tor, diode filter.levert een puIs bij elke positieve nuldoorgang

van het ingangssignaal. Deze pulstrein met frekwentie f i (=wi/2~)

'wordt gebruikt om een monostabiele vibrator ("one shot") te star-

ten. De one shot geeft blokken af met constante breedte P .• De
~

gemiddelde waarde van de uitgangsspanning van de one shot is even~

redig met f. namelijk:
~ Vtt'Pi

Vgem = (1!f
i

) = VttPifi

In de verschiltrap wordt het nulniveau van het one shotsignaal

zodanig versihoven, dat de gemiddelde waarde evenredig wordt met

(f.-f.) = f i.a.x.•
~ c~ c ~ ~

De uitvoering van Schmitt-trigger en differentiator is van onder

geschikt belang. Het diode filter echter dient de negatieve pulsen
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in het differentiatorsignaal zeer goed te onderdrukken. Deze nega

tieve pulsen kunnen - indien onvoldoende verzwakt - de terugslag

van de one shot beinvloeden en daarmee de stabiliteit van de puls

breedte P .•
J.

Het diode filter wordt gevormd door diode D1 en transistor tr6

(fig. 26). Bij afwezigheid van een ingangspuls ligt de basis van

tr6 aan aarde, en voert tr6 geen stroom. Komt er een positieve

puIs op de ingang, dan gaat tr6 open en verschijnt de puIs versterkt

(en geinverteerd) op de collector. Komt daarentegen een negatieve

puIs op de ingang, dan blijft tr6 gespert. Door de diode wordt te

gelijkertijd de amplitude zoveel verlaagd, dat de puIs evenmin

langs inductieve of capaciteive weg de collector van tr6 kan be

reiken.

-1r--....---.....---.....------------.---+

12k

820Q

~----
C" I

tr6

180Q II
D

1
-+--~...--.-........._.4--__.....--_~~_ I

",,'~~~.,.-__.J'" ' • ,
Schmi tt-trigger differentia tor diode hI ter

I
I

--- -------
-- ...... --- ------

I.'

= 12 VE

4k7

4k7

J

P1: nulpunt
P : calibratie
afle transistoren: BC 107
NTC: B3.320.08p/15k

,
verschiltrap

87k

33k

12k

-+O--tr-of---+--+-=---.....--------1'i'i:'l!'-t-.,.+

, ,
monostabiele vibrator

I
I

L--.JlId-~~~:::r-~
OA202

f c C(mica) C' C"

2750 Hz 4400 pF 820 pI' 10 nF

14,5 kHz 820 pF 150 pI' 1,8 nF

fig. 26: Schakeling subcarrierdemodulator.
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De monostabiele vibrator is middels een NTC gestabiliseerd voor
. 0 0 1)temperatuurvariaties over een geb1ed van 20 C tot 120 C •

VE

4k7

P.

{tf-
4k7

h

Het ingangssignaal van de

verschiltrap is zo groot,

dat de transistoren tr10
en tr12 als schakelaar

werken (fig. 27). We gaan

nu de gemiddelde waarde van

de spanning tussen A en B

uitrekenen.

Gedurende een periode (1/fi )

van het ingangssignaal ge

leidt tr10 een tijd Pi en

tr12 een tijd (1/fi -Pi ).

fig. 27: Verschiltrap uit de subcarrier

demodulatorschakeling.
P.

(V ) VE -
1

IR1 = VE-Pi f i IR1= ( 1/f
i

)A gem

(V ) V -
(1/f

i
-Pi )

IR2= ( 1/f. ) =B gem E 1

= \ ..-IR2+Pi f i IR2

(VAB ) = (VA) -(VB) = PifiI(R1+R2)+IR2gem gem ,. gem

(V )
AB gem = -P.f iIR-P.f iIRa.xi+IR2 = I(R2-P.f .R)-P.f .IRa.xi1 c 1 C 1 1 C1 1 C1 1

maak (VAB)gem =0 voor Xi = 0, dan krijgen we:

Y~ = (VAB ) = -Pif .IRa.x.• gem C1 1 1

1) zie stageverslag J.B.A.M. Melis: Temperatuurgestabiliseerde "one

shot" ala FM-discriminator.
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De demodulator dient organenetecbezitten voor het instellen van

nulpunt en schaalfactor, welke elkaar (zo mogelijk) niet beinvloeden.

nulpunt: I(R2-Pi f ciR) = 0

calibratie: y./x. = b.
l. l. l.

R2 = PifciR

bi = PifciIRai

In de demodulator zijn R
2

,P. ,Ren I als parameter voorhanden; f .
l. Cl.

en a. zijn karakteristieke constanten van de subcarriermodulator.
l. .

Van de beschikbare parameters werkt R
2

aIleen op het nulpunt (mits

R1+R
2

= R constant wordt gehouden). en I aIleen op de calibratie.

Om R1+R2 constant te maken, is R uitgevoerd als potentiometer.

De one shot is zo gedimensioneerd, dat de pulsbreedte P. ongeveer
l.

de helft bedraagt van de periodeduur l/f .•
Cl.

Na nulpuntsinstelling is R2 ~tR.

De relatieve frekwentiezwaai a.x. van de subcarriermodulator be
l. l.

draagt maximaal 7,5%. Hiermee correspondeert een demodulatorsignaal

ter grootte:

De calibratie is zodanig, dat het indicatieinstrument hierop volle

ui tslag geeft.

Wanneer op de ingang van de demodulator geen signaal aanwezig is,

staat tr10 gespert en tr12 open:

ui tgangsspanning yi = IR2 l1l:I t IR

Het indicatieinstrument wordt nu met een factor (tIR)/(tIR.7,5.10-2)~14

overstuurd.

Om een dergelijke oversturing te vermijden. kan de gelijkspannings

koppeling tussen tr
9

en tr10 worden vervangen door wisselspannings

koppeling (vgl. fig. 38). Bij uitschakelen of wegvallen van het in

gangssignaal voeren tr10 en tr12 elk een stroom tI en wordt

IY11 = tI IR2-R1 1 «tIR.

Het laagdoorlaatfil ter word t besproken bi j "Indicatoren".

Voor correctie nulpuntsdrift subcarriermodulator en voor koude las

compensati e, zie suggestie s.

Het demodulatorsignaal volgens fig. 26 is symmetrisch ten opzichte

van aarde. Voor verkrijging van een enkelzijdig uitgangssignaal.

zie suggesties.
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12. INDICATOREN

Voor het zichtbaar maken van de uitgangsspanning van de demodula

tor zijn er als belangrijkste mogelijkheden:

1. gelijkstroommeter, responsie: ca. 1 Hz

2. oscilloscoop, responsie: 100 kHz tot 10 MHz

3. recorder, responsie3 100 Hz toto1000 Hz

(Digitale aanwijzing kan worden verkregen door een frekwentieteller

aan te sluiten op de uitgang van het filter).

In het sondesignaal kan een wisselcomponent voorkomen als gevolg

van temperatuurvariatie tijdens een slag van de zuiger. Het toeren

tal van de motor bedraagt 275 omw./min.

_ zuigerfrekwentie 275/60 Hz = 4,6 Hz.

Het thermokoppel kan deze frekwentie met gemak verwerken, de toe

gepaste NTC-weerstand echter niet (thermische tijdconstante NTC

is 6 sec.).

Achter de demodulator dient een laagdoorlaatfilter te worden opge

nomen met als bandbreedte:

20 a 40 Hz voor thermokoppelsubcarrier demodulator

0,2 Hz voor koude las subcarrierdemodulator

De filters zi jl1 aIleen nodig bij gebruik van een oscilloscoop of

recorder; een gelijkstroommeter fungeert tevens als (mechanisch)

laagdoorlaatfilter en kan rechtstreeks op de uitgang van de demo

dulator worden aangesloten.

De toegepaste gelijkstroommeter (100 ~A volle schaal) heeft een

weerstand van 2450C • Door h~t aansluiten van de meter verandert

de schaalfactor, doch niet het nulpunt van de demodulator. (Af te

leiden met AlA transformatie in het collectorcircuit van de ver

schil trap. )

Calibratie moet daarom geschieden, nadat de meter is aangebracht.
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13. METINGEN AAN DE MOTOR

Het telemetriesysteem is beproefd met een scheepsdieselmotor type

Smit-Bolnes, welke staat opgesteld in het laboratorium voor ver

brandingsmotoren en automobieltechniek van de THE. In deze motor

hebben we de temperatuur gemeten van een punt op de kop van de

zuiger.

Enkele gegevens van de motor:

2-takt, 1 cilinder, 125 pk, 275 omw./min.;

slag 550 mm, boring 300 mm;

maximale versnelling van de zuiger 24 g (g - gravitatieversnel
ling)

Het zendgedeelte van het telemetriesysteem is gemonteerd tegen de

onderkant van de zuiger. Het ontvanggedeelte met registratieappa

ratuur bevindt zich op een tafel naast de motor. De ontvangantenne

is op de bodem van de cilinder aangebracht en heeft direct zicht

op de zendantenne (fig. 28).

Aan de onderzijde van de zuiger bevindt zich een ring met pennen

(zie foto), welke in de onderste stand van de zuiger contact ma

ken met een soort contrastekers, bevestigd tegen de cilinderwand.

Hiermee is het mogelijk intermitterend thermospanningen te meten.

Bij deze meting wordt de koude las (buiten de motor) op OOC ge

houden met behulp '!'an smel tend ijs.

Van een thermokoppel op de kop van de zuiger is de spanning zowel

via het FM/FM-systeem als de intermitterende methode gemeten. De

meetre"sul ta ten via het FM/FM-systeem (indicatie: frekwentieteller

op filteruitgang) zijn teruggerekend op een thermospanning met

koude las van OOC en vergeleken met de uitkomsten van de inter

mitterende methode. De verschillen waren kleiner dan 0,2 mV (1%

van de volle schaal van 20 mV). Tijdens de metingen liep de tem

peratuur van het zendgedeelte op van 200 C (start motor) totJ50oC.

Het bleek, dat de frekwentie van de h.!. zender varieerde met de

stand "van de zuiger in de cilinder. Om deze varia ties te kunnen

volgen was het nodig de tijdconstante van de AFC te verminderen.

Het uitgangssignaal van de beide subcarrierdemodulatoren is opge

nomen op een recorder. Fig. 29 toont de verbetering, die optreedt,

door verkleining van de tijdconstante van de AFC.
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Fig. 30 geeft de uitloopkromme van de motor. De pieken op het

thermokoppelsignaal worden veroorzaakt door de pennen voor de in

termitterende meting, welke dan contact maken met de contrastekers.

Voor de voeding van koude las modulator, thermokoppel modulator

en h.f. zender zijn Mallory kwikbatterijen gebruikt. In verband

met de beschikbare ruimte is de voemingsspanning teruggebracht

tot 6,5V (5 cellen). De cellen zijn ingegoten in Araldit.

Na afloop van de metingen werd voor de batterijspanning 6,5V ge

meten, dezelfde waarde als aan het begin.
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1) recording oscillograph type 5-124, Consolidated electrodynamics
corporation (Pasedena,Cal.)
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14. SUGGESTIES

We geven hier enkele suggesties ten aanzien van de volgende punten:

I Meten van de olietemperatuur;

II: Afmetingen thermokoppelsubcarriermodulatorJ

III: Transistorschakelaars voor kleine spanningen;

IV: Koude las compensatie;

V : Enkelzijdig uitgangssignaal voor de demodulator.

I. Meten van de olietempera~

Er bestaat interesse om de temperatuur van koelolie te meten.

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van miniatuur NTC-weerstan

den welke zijn opgenomen in een multivibratorschakeling"volgens

fig. 19. De NTC-weerstand bevindt zich nu - in tegenstelling

tot bij de koude las modulator - ruimtelijk buiten de schakeling,

zodat temperatuur van NTC en overige modulatorschakeling door

gaans niet gelijk zullen zijn.

Minimale temperatuurdrift in de centrumfrekwentie van een der

gelijke NTC-subcarriermodulator kan worden verkregen door een

geschikte keuze van de temperatuurcoefficient van de terugkop

pelcondensatoren. Voor deze condensatoren wordt experimenteel

een zodanige ~arallelschakeling van keramische en mica C's uit

gezocht, dat de rcsulterende temperatuurcoefficient van de pa

rallelschakeling de overige temperatuureffecten in de multivi

brator, uitgezonderd NTC, zo goed mogelijk opheft.

Temperatuurcoefficienten:

keramisch, grijze uitvoering met paarse ring

mica

-6 0
-750.10 per C

-6 010 tot 30.10 per C
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II. Afmetingen thermokoppelsubcarriermodulator

Wanneer we het telemetrie systeem gaan bedrijven met meerdere

thermokoppelkanalen, worden de afmetingen van de thermokoppel

modulatoren bepalend voor de grootte van het zendgedeelte. Het

is dan zaak de afmetingen van de thermokoppelmodulatoren zo

klein mogelijk te maken.

Bij de 2750 Hz modulator van 5.3. worden de afmetingen voorna

melijk bepaald door de grootte van de condensatoren en de tran

sistortrap tr2/tr3
•

Voor het verkleinen van de afmetingen volgen hier enkele moge

lijkheden:

a. Neem voor tr1 , tr2 en tr
3

een uitvoering met drie transis

toren in een huis.

b. Laat fasedraaier R
2

0
2

met terugkoppelspoel L2 weg. Sturing

schakeltrap ,tr6/tr7 afnemen van fasedraaier R
1

0
1

, zie fig.

31. (Let op wijziging collectoraansluitingen.)

Immers: v2 = vl/(1+j~02R2)

Aangezien bij de dimensionering R1 = R2 en 01 = 02 is genomen,

staat over 01 eveneens een spanning v2 •

°
r------f------""""4l'-...------ ui t

fig. 31: Wijziging thermokoppelsubcarriermodulator.

c. Dimehsioneer de modulator voor een hogere frekwentie

(-. kleinere condensatoren).
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Ill. Transistorschakelaars voor kleine spanningen.

Tot nu toe hebben we ons beperkt tot een frekwentiemultiplex

systeem. Boven een zeker aantal kanalen zal het qua ruimte

voordeliger zijn over te gaan op een combinatie van tijd- en

frekwentiemultiplex, waarbij de thermokoppels via een commu

tator om beurten op de ingang van een subcarriermodulator

worden geschakeld.

In de commutator dienen elektronische schakelaars te worden

gebruikt, die geschikt zijn voor thermospanningen. Hieronder

wordt een mogelijke schakelaar besproken.

Voor een ideale schakelaar kunnen we onderstaande stroom/span

nings-karakteristiek tekenen (fig. 32).

We beschouwen nu de

V -I karakteristiekce c
van fig. 35 en zien,

dat voor grote waar

den van VBE situatie

a) uit fig. 32 wordt

benaderd en voor kleine

VBE s:. tuatie b).

In geleidenie toestand

(VBE~,8V) kan de tran

sistor worden vervangen

door een ideale schake

laar (gesloten), in se

rie met een weerstand

I
dj

•

la
•

I
ai

•

I
•

I·I
I

I

b
....v

Jtv
I

fig. 32: i-v karakteristiek van een

ideale schakelaar;

a) gesloten; b) open.

H
s

en een spanning Vk •

In gesperde toe stand

(VBE = 0) door een

schakelaar (open) met

parallel een weerstand H • Fig. 33 toont het volledige ver
p

vangingsschema.
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JLnH.turing
- I

n n-I
S'biri"ng R

fig. 33: Eenvoudige transistorschakelaar met ver

vangingsschema.

Uit fig. 35 vinden we (VBE = o,B~b: Rs <2,5 C en Vk = 21 mV.

(R ligt in de orde van 109 a 10 C en mag worden verwaarloosd.)
p

Sturen we de transistor tussen basis en collector, dan vinden we

curven volgens fig. 36. De spanning Vk is afgenomen tot 1,5 mV,

terwijl R ongeveer gelijk is gebleven. pe spanningsval over eens
transistorschakelaar kan verder worden verminderd door twee tran-

(fig. 34).sistoren te nemen en deze

RpO

fig. 34: Tranaistorschakelaar voor lage spanningen

Rs o

Uit een tiental transistoren BC107 zijn twee exemplaren gezocht

met zo goed mogelijk gel~jke Vk bij Vbc = O,BV. Van een hiermee

gebouwde transistorschakelaar is de stroom/spanningskarakteristiek
gemeten bij kamertemperatuur, en tevens het verloop van Vko en Rso
bij verwarming. Voor het termperatuurgebied van 20

0
C tot 100

0
C

vonden we R <100 en V ~ 70 ~V. Gebruiken we deze schakelaar
sO ko "'"

om een thermospanning van 20 mV te schakelen (thermokoppel niet be-

last), dan zal de geintroduceerde fout niet meer dan 70 ~V/20 mV = 3,5%

bedragen.

Door de transistoren beter te selecteren kan Vko zeker tot Minder dan

10~V worden teruggebracht voor het temperatuurgebied 200 C tot 100
0

C.
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IV. Koude las compensatie.

Door de verschiltrappen van twee demodulatoren te combineren

volgens fig. 37 wordt een uitgangsspanning y = y.+y. verkregen
~ J

tU5sen de punten A en C. (De berekening voor de combinatie ge-

schiedt op dezelfde wijze als voor de verschiltrappen afzonder

lijk. )

Zij x. een thermokoppelsignaal en x. het koude las signaal,
~ J

dan is y een maat voor thermokoppelsignaal met koude las com-

pensatie. Immers:

x. = (T
2

-T
1

) T2 - temperatuur warme las
~

x. = (T
1

) T1 - temperatuur koude las
J

h. v. y. = bi (T2-T1)
~

= biT2+(bi-bj)T1
Yj b

j
(T

1
) y = y.+y.

= ~ J

calibratie zodanig, dat b. = b. = b
~ J

fig. 37: Schakeling voor koude las

compensatie.

I.
~J

1.
+~

In ons geval vertoont

de thermokoppelsubcar

riermodulator drift in

de centrumfrekwentie,

dri ft die lineai r ver

loopt met de omgevinga

temperatuur T1~

fi=fc 1+ai(T2-T1)+ai'T1

(a.' constante)
~

Na demodulatie:

Yi=bi(T2-T1)+bi'T1

y=b.T
2
+(b.+b.'-b.)T

1~ J ~ ~

Door zo te calibreren

dat bi = b en (bj+bi ') = b

wordt tevens de drift gecompenseerd. Calibratie voor y. met
~

meetinstrument tussen A en B' en voor y. met meetinstrument
J

tussen D en C uitvoeren. Vervolgens PI zo verdraaien, dat de

loper bij B ligt; evenzo loper van P
3

bij D. De calibratie van

y. en y. blijft nu behouden voor het somsignaal tussen A en C.
~ J

Het nulpunt van het somsignaal kan worden ingesteld met poten-

tiometer P.
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V. Enkelzijdig uitgangssignaal van de demodulator.

Voor het aansluiten van meet- en registratieapparatuur op de

demodulator is de symmetrische uitgang soms een bezwaar.

Het symmetrische uitgangssignaal van de demodulator wordt bij

de schakeling van fig. 38 omgezet in een enkelzijdig (asy.mme

trisch) signaal. Door de terugkoppeling via verschiltrap

tr
22

/tr
23

en emittervolger tr21 wordt de spanning op de loper

van P1 namelijk zodanig gevarieerd, dat de spanning in B nul

blijft.

-,H--....,.----.....---t---t-------.....---.....-----+12V

transistoren: BC107

5k6

12k

22k15k

....t-t--t-.......,t-....---+--+--+--------I----~....--......t__0

-;---6-----4---.......~~---~---~------ -12V

fig. 38: Schakeling voor omzetting symmetrisch -.enkelzij

dig uitgangssignaal.

Uitgangssignaal afnemen tussen A en "aarde".
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15. CONCLUSIE

Met het hier beschreven FM/FM telemetrie systeem kan een thermo

koppelsignaal worden overgebracht met een nauwkeurigheid van 1%

ten opzichte van maximum signaal, wanneer de drift in de centrum

frekwentie van de thermokoppelmodulator aan ontvangzijde wordt

gecompenseerd.

De beide subcarriermodulatoren, h.f. zender en batterijen z~Jn

bestand tegen een temperatuur van 1000 C en versnellingen in de

orde van 20 g.
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16. APPENDIX

I : Uitgebreide afleiding voor de frekwentie van de thermokoppel

subcarriermodulator;

II: Parallelweerstand in de trillingskring van de thermokoppel

subcarriermodulator;

III: De IRIG subcarrierband voor FM/FM systemen;

IV: Blokschema proefopstelling en aansluitgegevens van het tele

metriesysteem: a. zendgedeelte,

b. ontvanggedeelte.

I. Uitgebreide afleiding voor de frekwentie van de thermokoppelsub

carriermodulator.

en v in

(betr. 16.1)
"S

.e J .i met S = arctan QI3

zodanig aangesloten, dat VI

We gaan uit van de schakeling van fig. 4 en de in 5.1. aangege

ven notatie voor de diverse grootheden.

trillingskring L OR :
s s

II.l L .Q j II.l L .Qos. 0 s
v = l+jQr .~ = l+jQI3

De terugkoppelspoelen zijn

tegenfase zijn. Noemen we de transformatieverhouding a, dan

geldt: VI = -avo

fasedraaier:
jll.l~1 j n

.e <91.Vl met In arctan ",~'
1 . T1 = 2 - - 1
+JII.l~1

1
v2 = •VI =

1+jll.l~2 I 1 I j<92 I
1 " • e • v
+JII.l~2

met <92 = - arctan 1I.l~2

i
2

zijn in tegenfase met respektievelijk v1
De stromen i

1
en

en v2 ' zodat:s

i
1

= -1 1 ·e
j

<9
V 1

i 2 = -i2 ·e j <9V2

We nemen gekashalve de beginfase van de spanning v nul. Dan

kunnen we schrijven:

i 1 = -i1• e j <91

i 2 = -i2 ·e j <92
(betr. 16.2.)
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Combinatie van (betr. 16.1.) en (betr. 16.2.) levert:

i = i 1+i2 = 1 1(cosq>1+ jsinq>1 )+12 (cosq>2+ jsinq>2)

= (11cosq>1+12cosq>2) +~ (11sinq>1+12sinq>2)

11sinq>1+12sinq>2
tan e =

1 1cosq>1+12cosq>2

i

V 1...---__~iII!!-...- ....--------..... V/
/

/r/
1

V~

"""

fig. 39: Vektordiagram van de modulator.

(zie vektordiagram fig. 39).

Bedenken we, dat 9 = arctan Q 13 volgens (betr. 16.2.). terwijl
2Aw i

verder ~ AS - met All) = w-w voor All) « II) • dan komen we tot:
II) 0 0

o

AW 1 11sinq>1+12sinq>2
Wo = t ~ = 2"t • 1 1cosq>1+12COBq>2

Voor i
1

en i 2 geldt: 1 1 = ~I1 en 12 = ~I2 (grondharmonischen

van blokvormige stromen).

Modulatorfrekwentie:

(betr. 16.3.)

We gaan de betrekking voor All) verder uitwerken.

In 5.1. werd aangenomen. dat de fasedraaiers stonden ingesteld

op +45 0 en _450
• Dit is slechts "juist bij een bepaalde waarde

van temperatuur en frekwentie.
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Naast 6w = w-w gaan we ook 6w = w -w gebruiken en wel alle-o 0 0 00

bei in gereduceerde vorm:
6w

wo • • '" 0; w = W (1+w.+w.)
\II 00 0

00

evenzo:

= 1 - =if2': (1-iw·-iwo ·-i 't'1·) toegepast: (1+x) q=1+qx

voor x« 1;

met q = -i

sin (/>2 =

cos (/>1 =
cos (/>2 =

ingevuld:

1 1 1(1-iw·-iwo·-i't'1·) - 12(1+iw·+iwo·+i't'2·)

= 2Q • 1 1(1+iw·+iwo·+i't'1·) + 12(1-tw·-two·-t't'2·)

met verwaarlozing van de termen w·, w· 't'. en 't' • in de noemer:
0' 1 2

1 11-12 1 1 (i't'1·11+i 't'2·1)
w· = 2Q • 1

1
+1

2
- 4Q·(w·+wo·) - 2Q· 1

1
+1

2

l+p
2

l-p
2

en breng de term met w· naar links:

w = W .(1+w·+w·) -
00 0

w = w • f+00 44+1
, 2-i 't' • +i 't' .) J\ 1 2

+ 4Q+1 .p (betr. 16.4.)
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Opm. 1: Linearisering met behulp van (1+x)q = 1+qx is geoor

loofd, omdat voor het van belang zijnde temperatuurge

bied (20
0

tot 120
0

C) de variaties wo·' ~1· en ~2· in

de orde van 10-2 liggen en w· bij maximale uitsturing
'8 -2niet meer dan 7 a .10 bedraagt.

2: De gevolgde berekening kan ook worden gebruikt om een

indruk te krijgen van frekwentieafwijking als gevolg

van onderdeeltoleranties.
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II. Parallelweerstand in de trillingSkring van de thermokoppelsub

carriermodulator.

Voor de kring van fig. 40 geld t~:

jwL 1s .i=v= ( ,jwL +R ) . 1 1
s s (je.uC+ R + je.uL +R

)

P s s

+ jwCR )
s

=
jwL

s
--..,.,.R-----..;::...,·~L-----·i

JW
(1+ ~ - w2 L C+~

R s R
P P

tv
c

fig. 40: TrillingSkring met

parallelweerstand R
p

en serieweerstand R •s

(betr. 16.11.)

(betr.16.12)

vorm:

w L
o

j~+l/Q
v =

e.u R
vermenigvuldig (betr. 16.11.) met -j-£/(1+ RS

):
w p

We willen deze relatie schrijven

in de algemene

v =
w CR R J .io p s

+ (R +R )
P s

gelijkstellen m~t (betr. 16.12.) levert:

L C w 1 1
~ =

s 0 ....... W 2 (1+R/RpLe.uwo(1.fR /R ) - = L C = LCe.u 0s p s

w L w CR R w L R
1/Q

o s 0 p s 0 s
= + = -+ ;r;-R +R R +R R

P s P s P 0 s

R bevat de koperweerstand van de spoel; R kan eveneens een
s p

grote temperatuurcoefficient bezitten. Om de invloed van Rs
en R

P

R
s

R
P

op de drift in w 2 klein te houden is nodig, dat:
o

« 1
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Ten aanzien van de kwaliteitsfactor kunnen we dan schrijvenf

(j) L R
1/Q

o s s
= R + ;-r-

P 0 s

We onderscheiden nu twee si tuatie s:

(j) L R (j) L
a) ~ « s

Q =
o s

R ;r;- Rp 0 s s

w L R R
b) 0 s » s ----E-

R CI) L Q = CI) L
P 0 s 0 s

In geval a) ligt R vast bij gegeven L , C en Q van de kring.
s s

R kan willekeurig worden gekozen, mi ts R »R • De eenvoudig-
p p s

ste methode is, dat R wordt weggelaten. (R .. co). Om dezelfde
p p

kring te realiseren met situatie b) moe ten we zorgen, dat

R «R , waarbij nu R vast ligt. Hieraan is te voldoen door
s p p

voor de spoel dik wikkeldraad te gebruiken (R ~o).
s

Bij de beschouwing van de zwaaigevoeligheid bleek het mogelijk

de temperatuurafhankelijkheid van Q te benutten voor compen

satie van het temperatuurverloop in de ingangstrap. Hierbij

was nodig: 1/Q ongeveer evenredig met de absolute temperatuur.

In si tua tie a): RooT
s

In si tuatie b); 1/R 00 T
P

Voor de subcarriermodulator is het van belang de afmetingen

klein te houden. Kleine spoelafmetingen zijn mogelijk, wanneer

in de trillingskring een spoel met serieweerstand volgens a)

wordt toegepast.
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1)
III. De IRIG subcarrierband voor FM/FM systemen

Center Lower limit Upper limit Deviation
Frequency

Band frequency (cps) (cps) (per cent) response •
( cps) ( cps)

1 400 370 430 + 7,5 6.0
2 560 518 602 " 8.4
3 730 675 785 " 11.0
4 960 888 1,032 " 14.0
5 1,300 1,202 1,398 " 20.0

6 1,700 1,572 1,828 " 25.0
7 2,300 2,127 2,473 " 35.0
8 3,000 2,775 3,225 " 45.0
9 3,900 3,607 4,193 " 59.0

10 5,400 4,995 5,805 " 81.0

11 7,350 6,799 7,901 " 110.0
12 10,500 9,712 11,288 " 160.0
13 14,500 13,412 15,588 " 220.0
14 22,000 20,350 23,650 " 330.0
15 30,000 27,750 32,250 " 450.0

16 40,000 37,000 43,000 " 600,0
17 52,500 48,560 56,440 " 790.0
18 70,000 64,750 75,250 " 1050.0

A-- 22,000 18,700 25,300 + 15 660.0
B 30,000 25,500 34,500 " 900.0
C 40,000 34,000 46,000 " 1200.0
D 52,500 44,620 60,380 " 1600.0
E 70,000 59,500 80,500 " 2100.0

- Frequency response is based on a deviation ratio of five.

.- Bands A th rough E may be employed by omitting the following bands:

Band Used Omit Bands

A 13, 15, and B
B 14, 16, A, and C
C 15, 17, B, and D
D 16, 18, C, and E
E 17, and D

1) Ontleend aan "Aerospace telemetry".
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blau.

".

OV '"

+SV=

J

In(11)
f ~t

~<I)
f1n~t. V

rOOSd output <I> /.
,........----rZ=.:w;.;;a;;::..r= OVI I groe +8V'~. ..

•input

t

I 1 grOe~+8vIi Z~S~ ~OV~=-------
r output(1I)~

t

0\
~

I ~1 :W::I: /1
4

.rl a.) Blokschema Zendgedeelte

1 thermokoppel (Chromel!Alumel, 4mV per 100°C)

2 thermokoppel(eubcarrier)modulator (t =2750Hz). kanaal Io

3 koude las (subcarrier)modulator (t =14,5kHz), kanaal IIc

4 kwikbatterij (nominaal SV; echakellng .erkt ook op 6.5V)

5 8ommator + h.t.zender (10ZMBs)



E Blokschema "\ ..... \--., 1 rOntvanggedeelte
:zrb._£c.i.. r (tl.e..........b.._I)

14 +1'1\"V
~

, l,rzs-
~

/ '~f
/',

CW 0DI/ I4r

~V / ..

rPJ/
~/ ./

)
/

:L
~~ OS%~ O)IrW

~, .L _ -'----" ,
1

4>-", ~~m
f~:

~ ~ ~ ~ ~
/

\

\ i
ti>\1

~ I

6 (stereo)tuner AJ-12 (Heathkit)

7 demodulator/indicator unit: F1-filteruitgang kanaal I (thermokoppel)

FlI-filteru1tgang kanaal II (koude 1..)

OSI-one shot uitgang kanaal I

OSII-one shot uitgang kanaal II

8 Delta voedingsapparaat. ingesteld op 12V (THE-ER-PS 11')

9 oscilloscoop ~el.quipment type D31 (THE-ER. 0830)
,

10 frekwentieteller Beckman model 7360AHT (THE-En-OK 04)

•
0'\
1\)..
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