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ISamenvatting I
~----~

De laatste jaren bestaat er een steeds grotere behoefte om op afstand goederen en objeeten
te kunnen deteeteren of te identifieeren. Deze systemen worden aangeduid met radio de
teetie en identifieatie-systemen. Dit soort systemen bestaan uit een zender, een ontvanger
en een label dat een of andere vorm van informatie bezit. Het systeem moet onderseheid
kunnen maken tussen een label en andere voorwerpen. Dit vereist een bepaalde seleetivi
teit van de label. Seleetiviteit kan verkregen worden door toepassing van resonantie. De
resonantiekring bezit een hogere Q-faetor dan andere voorwerpen. Een tweede vorm van
seleetiviteit kan verkregen worden door het toepassen van een element met een niet-lineair
karakter. Met het niet-lineaire element worden hogere harmonisehen gegenereerd die voor
de vereiste seleetiviteit zorgen. Hier is een radio-deteetie systeem bekeken waar de selee
tiviteit door niet-lineariteit verkregen wordt. De niet-lineariteit is daarbij gekoppeld aan
resonantie door in een resonantiekring de eondensator te vervangen door een niet-lineaire
eondensator. Daarvoor is de junetieeapaeiteit van een diode gebruikt. Verder wordt het
systeem magnetiseh gekoppeld verondersteld, d.w.z. dat er met niet al te hoge frequenties
gewerkt wordt (tot enkele MHz). Gekeken is naar de haalbaarheid van zo'n systeem bij
exeitatie door een enkele frequentie en bij deteetie/ontvangst van de tweede harmonisehe.

Het blijkt dat voor een betrouwbare deteetie de niet-lineaire eondensator in een kring opge
nomen moet worden dat zowel voor de exeitatiefrequentie als voor de tweede harmonisehe
resonant is. Voor het geval dat de zender en ontvanger een loopantenne bevatten, is aan de
hand van de signaal-ruis verhouding bij de ontvanger het frequentieafhankelijke karakter
van niet-lineaire deteetie-systeem onderzoeht en is een optimaal zendbereik bepaald waarin
voor optimale deteetie van de label m.b.v. de tweede harmonisehe de exeitatiefrequentie
moet liggen. Onder ideale omstandigheden is de label betrouwbaar te deteeteren (er wordt
een voldoende hoge signaal-ruis verhouding verkregen). Het besehouwde niet-lineaire ra
dio deteetie-systeem kent eehter een aantal nadelen waardoor betrouwbare deteetie van
de label niet onder alle omstandigheden gegarandeerd kan worden. Zo is de prestatie van
het systeem sterk afhankelijk van de stand van de label t.o.v. de riehting van het elektro
magnetisehe veld dat door de zender geprodueeerd wordt. Er zijn een aantal mogelijkheden
aangedragen waarmee de signaal-ruis verhouding en daarmee ook de betrouwbaarheid van
het deteetie-systeem verhoogd kan worden. Een van deze mogelijkheden is om i.p.v. een
loop-antenne een andere antenne-eonfiguratie te nemen. Of dit noodzakelijk is, zal via
metingen aan een proefopstelling van het systeem bekeken moeten worden.
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1 Inleiding Afstudeerverslag

l__l_e_I_n_le_i_d_in_g 1

1.1 Radio detectie en identificatie-systemen

De laatste jaren bestaat er een steeds grotere behoefte om op afstand goederen en ob
jecten te kunnen detecteren of te identificeren. De systemen die dit bewerkstelligen wor
den aangeduid met radio detectie- en identificatiesystemen. Daarbij kan gedacht worden
aan toegangsbeheerssystemen, voertuigherkenningssystemen, systemen om winkeldiefstal
tegen te gaan of lopende bandsystemen. In grote lijnen hebben al deze systemen een zelfde
opbouw en werking. Zij bestaan uit een zender, een ontvanger en een tag, een label, dat
bij het object dat gedetecteerd of geidentificeerd moet worden wordt ondergebracht en een
of andere vorm van informatie bezit. De zender en ontvanger kunnen in een geheel ge
mtegreerd zijn, dat dan een interrogator genoemd wordt. De informatie kan bijvoorbeeld
een code zijn, opgeslagen in een ROM. De zender produceert een elektro-magnetisch veld
in een bepaalde ruimte. Indien een label zich in deze ruimte bevindt, pikt deze dit pri
maire veld op en zendt de opgeslagen informatie uit via een eigen gecreeerd secundair veld.
Deze verstoring van het primaire veld moet door de ontvanger op een betrouwbare wijze
gedetecteerd worden.

De radio-deteetie en identificatie-systemen kunnen in een drietal groepen geclassificeerd
worden.

~ Passieve of aetieve labels.

~ Deteetie op afstand of dichtbij.

[:::l Magnetisch of stralingsgekoppeld.

Of een label passief dan weI actief is, heeft betrekking op de vraag of het elektrische
circuit op de label een eigen voedingsbron bezit. Passieve labels bezitten dit niet en de
energie nodig voor enerzijds de voeding van het circuit en anderzijds voor de creatie van
het secundaire veld, wordt uit het primaire elektromagnetische veld van de zender gehaald.

1



1 Inleiding Afstudeerverslag

Voorbeelden van passieve labels zijn de LC-kringen die gebruikt worden bij o.a. anti
winkeldiefstal systemen.

Detectie kan op afstand of dichtbij plaatsvinden. In het eerste geval wordt gesproken
over hands-free detectie of identificatie. In het tweede geval moet gedacht worden aan
bijvoorbeeld een magneetstrip op een bank-pasje. De drager van de label moet dan een
speciale handeling verrichten om detectie of identificatie plaats te laten vinden. Dit in
tegenstelling tot de hands-free detectie waarbij de label zonder speciale handelingen door
het systeem verplaatst kan worden en gedetecteerd wordt.

Of het systeem magnetisch dan weI stralingsgekoppeld is, hangt af van de systeemafmetin
gen t.o.v. de gebruikte golflengtejfrequentie. Indien deze afmetingen veel kleiner zijn dan
de golflengte wordt er over een magnetisch gekoppeld systeem gesproken, in het andere
geval van een stralingsgekoppeld systeem.

1.2 Selectiviteit van de label

Het radio detectie of identificatie-systeem moet onderscheid kunnen maken tussen een label
en andere objecten. Dit vereist een bepaalde selectiviteit of ook weI een discriminerend
vermogen van de label waardoor deze zich onderscheidt van andere objecten. Sommige
objecten kunnen veel groter zijn dan een label en veroorzaken zodoende ook een veel
sterker secundair veld dan de label, bijvoorbeeld een kinderwagen. Om toch de label van
deze kinderwagen te kunnen onderscheiden, moet de label een bepaalde kenmerk bezitten
die de kinderwagen niet of nauwelijks bezit.

Een mogelijke vorm van selectiviteit kan verkregen worden door het toepassen van reso
nantie. In de label wordt een resonantiekring opgenomen. Selectiviteit wordt verkregen
door een hogere Q-factor van de resonantiekring dan die van andere voorwerpen. Om
de label te kunnen onderscheiden van andere voorwerpen kan bijvoorbeeld de frequentie
gesweept worden waarbij de smallere bandbreedte van de resonantiekring als onderschei
dingskenmerk gebruikt wordt. Door de vakgroep ESP is het PARIS-systeem ontwikkeld
[1] (PARIS = PAssive Remote Identification System). De label bevat bij dit systeem een
resonantiekring waarin een aantal kristallen zijn opgenomen. Deze worden zodanig aan
de hoofdkring gekoppeld dat ze een 'dip' in de amplitude-karakteristiek veroorzaken. De
selectiviteit wordt verkregen door het systeem in een gepulsde toestand te laten bedrijven
en te kijken naar de uitslingering van het ontvangen signaal. Een kristal heeft een zeer
hoge Q-factor en zorgt ervoor dat het labelsignaal een grotere tijdconstante heeft dan sig
nalen afkomstig van andere voorwerpen. Een bijkomend voordeel van deze kristallen is dat
deze een kleine bandbreedte hebben (smalle 'dip'). Hierdoor is het mogelijk om een aantal
kristallen in een label onder te brengen waardoor zelfs identificatie mogelijk is.
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1 Inleiding Afstudeerverslag

Een tweede vorm van seleetiviteit kan verkregen worden door het toepassen van elementen
met een niet-lineair karakter. De meeste objecten bezitten een vrijwel lineair karakter.
M.b.v. het niet-lineaire element kunnen er in de label hogere harmonischen of verschil
frequenties gegenereerd worden. Selectiviteit wordt nu verkregen door het deteeteren van
andere frequenties dan de excitatie-frequentie. In de (spaarzame) literatuur zijn een aan
tal voorbeelden van systemen te vinden die deze vorm van seleetiviteit toepassen. Een
heel bekend voorbeeld is de ferro-magnetische strip die gebruikt wordt in bibliotheken en
boekhandels [2]. Deze strip is sterk niet-lineair en heeft bovendien de eigenschap dat deze
gemakkelijk gedeactiveerd maar ook weer geaetiveerd kan worden (de strip kan meerdere
malen gebruikt worden). Dit systeem werkt bij vrij lage frequenties (rond de 100 kHz).
Andere voorbeelden hebben vooral betrekking op voertuigherkenning ([3] en [4]). Deze
systemen werken voornamelijk bij hoge frequenties (enkele GHz) en identificatie geschiedt
door bij de tweede harmonische een in een ROM ogeslagen binaire code uit te zenden.
Een ander voorbeeld betreft een systeem waarbij (niet-lineaire) objecten m.b.v. verschil
frequenties gedetecteerd worden [5] (ook dit systeem werkt bij hoge frequenties). Het grote
voordeel van het toepassen van radio-deteetie systemen bij deze hoge frequenties is dat
de achtergrondruis vrij gering is zodat zwakke signalen goed gedetecteerd kunnen worden.
Daar staat tegenover dat er speciale antenne strueturen nodig zijn om een betrouwbare in
formatieoverdracht te garanderen. Toepassingen van niet-lineariteit in het MHz-gebied zijn
niet bekend. In dit frequentiegebied is er een vrij forse achtergrondruis aanwezig afkom
stig van o.a. computers. Doordat het systeem als laagfrequent beschouwd kan worden
(puur "magnetisch gekoppeld"), zijn er geen speciale antenne structuren nodig. De vraag
is nu in hoeverre niet-lineair radio detectie-systemen in dit frequentie-gebied toegepast
kunnen worden. Dit verslag kan een eerste aanzet geven voor verdere ontwikkeling van
radio deteetie en mogelijk identificatie-systemen.

1.3 Uitgangspunten

In dit afstudeerverslag wordt gekeken naar een radio-deteetie systeem waarbij seleetiviteit
d.m.v. niet-lineariteit verkregen wordt. Er wordt alleen gekeken naar detectie en niet
naar identificatie van een label. Vanwege de fors aanwezige achtergrondruis wordt om de
seleetiviteit te vergroten de niet-lineariteit gekoppeld aan resonantie. Gekeken wordt naar
de haalbaarheid van zo'n systeem en naar de voor- en nadelen van een niet-lineair systeem
in vergelijking met bestaande lineaire radio-detectie systemen waarbij de seleetiviteit door
resonantie verkregen wordt. Daarbij wordt van de volgende punten uitgegaan (zie ook [6]).

o Het deteetiesysteem wordt magnetisch gekoppeld verondersteld. Dit betekent dat
er gewerkt zal worden met frequenties tot in het MHz-gebied. Bovendien kan dan
gebruik gemaakt worden van de bij de vakgroep ESP aanwezige expertise van radio
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1 Inleiding Afstudeerverslag

detectie en identificatie systemen in dit frequentiegebied.

[J Om optimaal gebruik te maken van de resonantiekring wordt in de LC-kring de con
densator vervangen door een niet-lineaire condensator. Enerzijds blijft hierdoor het
resonantiekarakter van de kring behouden en anderzijds wordt gebruik gemaakt van
niet-lineariteit. Bovendien zal door de Q-factor van de resonantiekring de spanning
over de condensator Q maal zo hoog zijn als de (kleine) geinduceerde spanning in
de spoel waardoor beter van de niet-lineariteit geprofiteerd wordt. Een voorbeeld
van een niet-lineaire condensator is de junctie-capaciteit van een diode die hier ook
bekeken zal worden.

1.4 Opbouw van het verslag

In het volgende hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van een lineair radio
detectie-systeem waar selectiviteit via resonantie verkregen wordt. In het derde hoofdstuk
wordt het diode-model besproken. Daaruit komt een vereenvoudigd model naar voren dat
onder bepaalde voorwaarden gebruikt kan worden, in het bijzonder voor het gebruik in een
resonantiekring. In het vierde hoofdstuk wordt een model gegeven waarmee een systeem
bekeken kan worden dat een niet-lineariteit bevat. Deze methode wordt aan de hand van
het vereenvoudigde diode-model verder uitgewerkt. In het vijfde hoofdstuk wordt een label
bekeken waarin een niet-lineariteit is opgenomen. Verschillende aspecten worden daarbij
bekeken waarbij de aanwezigheid van de hogere harmonischen, en in het bijzonder de tweede
harmonische, in het signaal als uitgangspunt genomen wordt. Daarbij wordt niet alleen
gekeken naar een enkele resonantiekring maar ook naar een dubbele resonantiekring (kring
dat resonant is voor zowel de grond als de tweede harmonische). In hoofdstuk 6 wordt
aan de hand van de signaal-ruis verhouding bij de ontvanger het frequentie-afhankelijk
karakter van het gehele niet-lineaire radio-detectiesysteem nader onderzocht en wordt het
optimale frequentie-bereik bepaald waarin de label voor maximale informatieoverdracht
geexciteerd kan worden. In hoofdstuk 7 worden een aantal manieren bekeken waarmee
de betrouwbaarheid van het systeem verhoogd wordt door vergroting van de signaal-ruis
verhouding. In hoofdstuk 8 worden deze uitkomsten gebruikt om evenals bij het lineaire
systeem een circuit-model te geven, waarmee het niet-lineaire systeem bekeken kan worden.
Tenslotte wordt in het een na laatste hoofdstuk een aantal praktische zaken bekeken die
voor het (gebruikte) radio-detectie-systeem van belang zijn. Dit alles zal leiden tot een
algehele conclusie over de haalbaarheid van een radio-detectie systeem waar selectiviteit
door niet-lineariteit verkregen wordt. Tenslotte zijn er nog een aantal bijlagen opgenomen
waarin een aantal aspecten nader worden toegelicht.

4



2 Lineair radio-deteetie-systeem Afstudeerverslag

2. Lineair radio-detectie-systeem

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt kort de opbouw en werking van een lineair radio-detectie-systeem
beschreven waarbij selectiviteit door toepassing van resonantie verkregen wordt. Er wordt
aangenomen dat het systeem magnetisch gekoppeld beschouwd kan worden (het werkt bij
frequenties tot in het MRz-gebied). Uit de beschouwing komt een groot nadeel van een
lineair systeem naar voren dat bij een niet-lineair systeem eenvoudig verholpen wordt.

2.2 Het systeem

De opbouw van een lineair radio-detectie systeem is in figuur 2.1 weergegeven.

Iz

i

Figuur 2.1: Lineair radio-detectie systeem

Hierin zijn links de zender, rechts de ontvanger en in het midden de label te herkennen.
Ret elektrisch circuit van de label is een resonantiekring bestaande uit een met het externe
veld gekoppelde spoel, een condensator en een parasitaire verliesweerstand. Doordat het

5



2 Lineair radio-deteetie-systeem Afstudeerverslag

systeem magnetisch gekoppeld is, kan het d.m.v. een aantal transformatorvergelijkingen
beschreven worden (label bevindt zich in het nabije, stationaire veld van de zender en
ontvanger). Uit deze vergelijkingen is een overdracht van de zender naar de ontvanger af
te leiden. De vergelijkingen van het systeem luiden:

= jwLzlz + jwMzL + jwMzoL
= jwMzlz + jwLiI/ + jwMoL
= jwMzolz + jwMoL + jwLoL

(2.1)

waarin Z/ = R/ + 1fjwC/, de label-impedantie. Via de stroom I z wordt door de zender
een primair elektro-magnetisch veld geproduceerd. Dit veld zorgt er voor dat zowel in
de label als in de ontvanger een spanning wordt gei"nduceerd (overdracht aangegeven met
Mz respeetievelijk Mzo ). In de label veroorzaakt de spanning een stroom L door de spoel
waarmee het secundaire veld wordt gecreeerd. Ook dit secundaire veld zorgt voor een
(tweede) geinduceerde spanning bij de ontvanger (overdracht aangegeven met M o ). Dit
signaal is voor de detectie van de label van belang.

Van belang is de overdracht van Iz naar de ontvangerstroom L. Eliminatie van L uit 2.1
geeft

jwMzo(jwL/ + Z/) - (jw)2MzMo
(jwMoF - (jwLo+ Zo)(jwL/ +Z/)

Deze vergelijking kan vereenvoudigd worden door invoering van de koppelfaetoren

(2.2)

k _ Mz •

z - VLzL/ '

Dit geeft de overdracht

k _ Mo •

0- VLoL/ '
k _ Mzo

zo - VLoL
z

(2.3)

(2.4)

Met behulp van deze laatste vergelijking is te zien dat de overdracht van zender naar
ontvanger eigenlijk uit drie bijdragen bestaat.

III De rechtstreekse overdracht: kzo .

~ De overdracht zender --+ label --+ ontvanger: kzko.

6



2 Lineair radio-detectie-systeem

~ De overdracht ontvanger -+ label -+ ontvanger: k;.

Afstudeerverslag

Doordat de koppelfactoren zeer klein zijn (in de orde van 10-4 tot 10-5 ), is de bijdrage
van de laatste overdracht verwaarloosbaar. Zodoende wordt de overdracht verkregen zoals
in 2.5 gegeven is.

Lo _ jw.;r;L; [-k k k jwL I ]

I - . L Z zo + Z o· L Z
~ JW 0+ 0 JW 1+ 1

(2.5)

Indien verder resonantie verondersteld wordt van zowel de label als de ontvanger (jwL I +
ZI := R1 en jwLo+ Zo := Ro) dan geeft dit

La _ jw.;r;L; [-k k k jWL1]
I - R zo + Z 0 R
-z 0 1

(2.6)

Doordat de koppelfaetoren zeer klein zijn, zullen de diverse signalen in het systeem ook
klein zijn. Uit de laatste vergelijking komt een groot nadeel van een lineair systeem naar
voren, nl. dat er een rechtstreekse overdracht van zender naar ontvanger bestaat. Deteetie
van de label is mogelijk door te kijken naar de door de label veroorzaakte verandering
(verstoring) van het ontvangen signaal. Doordat de koppelfaetoren klein zijn, is het ont
vangen labelsignaal veel kleiner dan het ontvangen zendsignaal. De deteetie van de label
wordt hierdoor bemoeilijkt en voor betrouwbare detectie is een vrij complexe ontvanger
nodig. Bij het PARIS-systeem wordt een andere methode gevolgd. Hier zijn de zender- en
ontvangerfunetie, in de tijd gezien, van elkaar losgekoppeld. Er wordt gedeteeteerd als er
niet wordt uitgezonden (door te kijken naar het uitslingeren van het labelcircuit).

Bij een niet-lineair radio-deteetie systeem kan de label gedeteeteerd worden door ontvangst
van de tweede (of een nog hogere) harmonische. Voor deze frequentie bestaat de recht
streekse overdracht van zender naar ontvanger niet. Dit is een groot voordeel van een
niet-lineair systeem. De ontvanger kan hierdoor veel eenvoudiger uitgevoerd worden.

2.3 Conclusie

Een lineair radio-detectie systeem dat magnetisch gekoppeld verondersteld wordt, kan
m.b.v. een aantal transformatorvergelijkingen beschreven worden. Uit deze vergelijkin
gen is de overdracht van de zender naar de ontvanger te bepalen. De aanwezigheid van
de label veroorzaakt dat bij de ontvanger naast een altijd aanwezig zendsignaal ook een
klein labelsignaal ontvangen wordt. Daarmee is een groot nadeel van een lineair systeem
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aan te geven. Er is een rechtstreekse overdracht van zender naar ontvanger aanwezig
waardoor voor betrouwbare label-detectie een cornplexe ontvanger noodzakelijk is. Bij
een niet-lineair radio-detectie systeern kunnen hogere harrnonischen gedetecteerd worden j

waardoor een rechtstreekse overdracht van zender naar ontvanger niet aanwezig is.
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1 3. Het diode model I._------

3.1 Inleiding

Een van de uitgangspunten voor het niet-lineaire radio-detectie systeem is dat de niet
lineariteit gekoppeld wordt aan resonantie. Daarbij is gekozen voor vervanging in de reso
nantiekring van de lineaire condensator door een niet-lineaire condensator. Een voorbeeld
van een niet-lineaire condensator is de junctie-capaciteit van een diode. De diode kan echter
gerepresenteerd worden door een schakeling van een aantal niet-lineaire elementen. In dit
hoofdstuk wordt van dit gehele diode-model uitgegaan en wordt daaruit een vereenvoudigde
model bepaald dat onder bepaalde voorwaarden gebruikt kan worden. De fysische aspecten
van de diode worden daarbij kort aangegeven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving
wordt verwezen naar de literatuur (zie o.a. [7]).

3.2 De diode

Een diode bestaat uit twee halfgeleider-materiaaltypen (p en n-type) die tezamen zijn
gevoegd. Bij het in contact brengen van deze materialen is rond de contactlaag een dif
fusiestroom opgetreden waardoor in de grenslaag in het p-materiaal negatieve ionen en in
het n-materiaal positieve ionen zijn gevormd. Er is zo een in de grenslaag een barriere, de
junctielaag, ontstaan waarover een potentiaal </> staat (zie figuur 3.1).

Een uitwendig over de diode aangebrachte spanning kan de grootte van deze barriere vari
eren. Een positieve spanning over de diode (in de p-n richting) verkleint de barriere en een
negatieve spanning vergroot juist deze barriere. Door deze verandering gaat er een stroom
lopeno Deze stroom wordt gegeven door

(3.1)

Hierin is Id de stroom door de diode, lid de over de diode aangebrachte spanning, Is de
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P-gebied i Junclie N-gebied
I

+
Id +

--+-- +

+
- +.

+.

Figuur 3.1: Ret contact van de halfgeleidermaterialen

Afstudeerverslag

saturatiestroom, n de idealiteitsfactor van de diode en VT = kT/ q met k de constante
van Boltzmann, T de temperatuur in Kelvin en q de eenheidslading van een elektron
(q = 1,6.10-19 Coulomb). In figuur 3.2 is deze niet-lineaire karakteristiek weergegeven.

v-I Karakteristiek Diode

I[A]

i

3.-------~----~~------,-----__.-----__,

.. .- ······1····· ·····1·· . ,."r' .
2 _ 1' ··T···························· ····························r .

_ 1' ··T···························· ····························r .

1 ~::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::~:r::~~::::::::::::::::::~: ::::::::::::::::::::~::]::::::::::::::~::::::::::
-1.5 -1 -0.5 a 0.5 1

---. V[V]

Figuur 3.2: Stroom-spanning karakteristiek van een diode

Naast deze geleiding zijn er een tweetal belangrijke capaciteiten aanwezig: de junctie
capaciteit en de diffusie-capaciteit. De junctie-capaciteit ontstaat doordat in de barriere
lading ligt opgeslagen. Een over de diode aangebrachte spanning zorgt ervoor dat deze
opgeslagen lading gevarieerd wordt. De junetie-capaciteit wordt gegeven door:

(3.2)

De constante m is de graderingsconstante en geeft aan hoe de junetie verloopt: m = t
voor een abrupte junctie en m = ~ voor een lineaire of graded-junctie (in figuur 3.1 is een
abrupte junctie te zien).

De diffusie-capaciteit ontstaat doordat ladingdragers gei'njeeteerd in een gedoteerd halfgelei
dermateriaal de kans lopen daar te recombineren. Deze capaciteit is dan ook evenredig met
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de stroom Id door de diode. Deze diffusie-capaciteit wordt gegeven door

(3.3)

Hierin is 7t de gemiddelde levensduur van een ladingdrager voordat hij recombineert.

Meestal wordt echter niet met deze condensatoren gerekend, maar met de bijbehorende
ladingsopslag. Dit omdat deze direct via dQ / dt aan de stroom gerelateerd zijn. Deze
ladingen worden door integratie verkregen:

(3.4)

en

(3.5)

In figuur 3.3 is de karakteristiek van de junctielading gegeven.

.........................../" "1"........................... ···r··························

0+-----~-------;------=~'------=--------1

-V Karakteristiek Junctie-Ca aciteit100 ,.--------y----:1.-..:........;===;=-==:.:........::...=.:==r-====----;r--------,
Q[pC}

t so

-

5 0

•••••.···:::::::::=:::::r::::::::::::::::::::·····:r::::::::~:::~::::::::::: :~:::::::::::::::::::::::::r::::: ::::::::::::::::::::
-lSOlL...-S-----_......1-----_-oL.....--=s:------0.,L-------=o=-'.'-=S:--------,}1

- . --. V[V}

Figuur 3.3: Junctielading-spanning karakteristiek

Verder bezit de diode nog een serie-weerstand die voortkomt uit o.a. overgangscontacten.
Resumerend wordt zo het diode-model verkregen zoals in figuur 3.4 te zien is. De niet
lineaire weerstand geeft de geleidingsweerstand volgens vergelijking 3.1 weer.
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Gd(V)

Rs

Cj(V)
--¥--

Cd(V)
--¥--

Figuur 3.4: Ret totale diode-model

3.3 Het vereenvoudigde Diode-Model

Om rekentechnische redenen is een vereenvoudiging van het model van figuur 3.4 gewenst.
Indien nu de frequentie voldoende hoog is en de spanning V voldoende klein, kunnen de
stroom door de diffusie-capaciteit en de geleiding verwaarloosd worden t.o.v. de stroom
door de junctie-capaciteit. Onder die omstandigheden wordt het vereenvoudigde model
verkregen zoals in figuur 3.5 te zien is.

Rs

Cj(V)

Figuur 3.5: Ret vereenvoudigd diode-model

Er zijn speciale diodes ontwikkeld die een grote junctie-capaciteit bezitten, nl. de vari
caps. Veelal bezitten deze diodes een zeer kleine serie-weerstand zodat ook deze veelal
verwaarloosd kan worden.

Bij grotere spanningen zullen de stromen door de geleiding en de diffusie-capaciteit niet
langer meer verwaarloosbaar zijn. Deze elementen zullen door hun 'schakelgedrag' er toch
voor zorgen dat de hogere harmonischen voldoende in het signaal aanwezig zullen zijn.
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3.4 Conclusie

Afstudeerverslag

De diode kan bij voldoende lage spanningen en hoge frequenties weergegeven worden door
een model bestaande uit de serieschakeling van een (kleine) weerstand en een niet-lineaire
condensator. Hierdoor is bij niet al te grote spanningen een diode geschikt voor gebruik
in een resonantiekring waarin een niet-lineaire condensator opgenomen moet worden om
hogere harmonischen te genereren.
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4. Berekeningen aan systemen met
een niet-lineariteit

4.1 Inleiding

In bijna elk systeem komen elementen met een niet-lineair karakter voor. Meestal zijn deze
niet-lineariteiten ongewenst en worden er benaderingsmethoden gebruikt zodat het element
lineair beschouwd kan worden. Ret gebied waarin de resulterende vergelijking geldt, wordt
hierdoor echter weI beperkt tot het gebied waarin de niet-lineaire vergelijking gelineariseerd
is. Voorbeelden van linearisering zijn de klein-signaal vervangingsschema's van diodes en
transistoren. De reden voor deze linearisering is dat het rekenen met lineariteiten veel
eenvoudiger is dan het rekenen met niet-lineariteiten. Voor lineaire vergelijkingen geldt nl.
de belangrijke eigenschap van superpositie. Rierdoor kunnen allerlei bewerkingen toegepast
worden die gebaseerd zijn op dit superpositiebeginsel, bijv Fouriertransformaties.

De niet-lineariteit kan echter ook gewenst zijn om een bepaald effect te verkrijgen, bijvoor
beeld het opwekken van hogere harmonischen of het genereren van verschilfrequenties. Bij
niet-lineariteit geldt het superpositiebeginsel echter niet zodat een Fourier-transformatie
hier moeilijk gebruikt kan worden. Afhankelijk van het probleem moet een geschikte oploss
ingsmethode gekozen worden om het niet-lineaire systeem te kunnen bekijken. Rierbij
wordt vaak uitgegaan van Steady-State zodat er geen rekening gehouden behoeft te worden
met in- en uitschakelverschijnselen. Eenvoudige niet-lineaire vergelijkingen kunnen nog weI
vrij eenvoudig opgelost worden. In de meeste gevallen zal het oplossen vrij ingewikkeld
zijn. Om enige inzicht in de werking van dit soort systemen te verkrijgen, worden ook hier
de systeemvergelijkingen benaderd. Maar weI zodanig dat er een niet-lineair effect verkre
gen wordt. Vaak komt daarbij naast een lineaire term ook een kwadratische of kubische
term voor. Ook hier moet bedacht worden dat de uitkomsten geldig zijn in een beperkt
gebied. Voor een meer exacte analyse waar de resultaten over een breder gebied geldig
zijn, moet een geavanceerd computerprogramma gebruikt worden. Een voorbeeld van zo'n
programma is SPICE. In de literatuur zijn diverse oplossingen te vinden die, uitgaande
van de volledige vergelijking, direct de Steady-State oplossing in termen van amplituden en
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fases zoeken (zie daartoe bijvoorbeeld [8] en [9]).

Afstudeerverslag

In dit hoofdstuk wordt een model gegeven waarmee een circuit bekeken kan worden dat
een niet-lineair element bevat. Daarbij wordt Steady-State verondersteld. Aan de hand van
het vereenvoudigde vervangingsmodel van de diode wordt dit model verder uitgewerkt.

4.2 Model voor berekeningen met een niet-lineariteit

4.2.1 Benadering van een niet-lineaire functie

De beschrijving van de niet-lineaire junctie-capaciteit luidt

(4.1)

Om hieraan te kunnen rekenen, is deze uitdrukking vrij onhandig. Daarom wordt (zoals al
eerder gesteld) zo'n uitdrukking benaderd. Deze benadering zal in de meeste gevallen een
(afgebroken) machtreeks zijn. Hierdoor zullen de resultaten niet geheel exact zijn, maar
geven zij wel een goede indicatie over de werking van het circuit en de orde van grootte van
de amplituden en fases van de beide grootheden Q en V bij de gegenereerde frequenties.
In het geval van de junctie-capaciteit wordt de machtreeksbenadering:

(4.2)

De constanten qI en q2 kunnen o.a. uit de MacLaurin-reeks ontwikkeling bepaald worden:

(4.3)

In figuur 4.1 is aangegeven in hoeverre deze benadering accuraat is voor de junctie
capaciteit. Daarbij zijn de waarden Cja = 100 pF, m = 0.5 en </> = 0.7 V gebruikt.

Merk op dat deze benadering gebruikt kan worden omdat bij de bepaling van het vereen
voudigde diode-model van lage spanningen is uitgegaan. Voor hogere spanningen geldt het
model en ook deze benadering niet langer meer.
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Verhouding Qj-realtotQj-benadering
200 ,...----.--,------r----=:....,.;==----...,=---r--=------,,---------,-----,
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Figuur 4.1: Nauwkeurigheid van de benadering. Het is goed te zien, dat deze benadering
slechts in een beperkt gebied geldig is

4.2.2 Het circuitmodel

In de netwerk-theorie wordt meestal een bepaald model gebruikt om aan een circuit te reke
nen dat een of meerdere niet-lineariteiten bevat. In dit model wordt onderscheid gemaakt
tussen de excitatie-bronnen, het circuitgedeelte dat alleen maar lineaire-elementen bevat
en de niet-lineaire elementen. Deze laatste worden uit het circuit gelicht en apart bekeken.
In figuur 4.2 is dit model aangegeven.

Bron Lineair
Circuit Niet-lineair

Element

Figuur 4.2: Model voor een circuit dat een niet-lineariteit bevat

Verder is Steady-State verondersteld. Hierdoor kunnen de beide elementgrootheden (voor
de junctie-capaciteit zijn dit de spanning V en de lading Q) geschreven worden als een
Fourier-reeks. Bijvoorbeeld de spanning V

00

V(t) = 110 +L Vvcos(lIwt + <Pv)
v=l

(4.4)

Afhankelijk van het probleem kan de hoeveelheid frequenties in benadering beperkt worden
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tot slechts een eindig aantal M.

M

V(t) = YO + L Vvcos(lIwt + 1>v)
v=1

Afstudeerverslag

(4.5)

Door de opdeling van het circuit wordt het rekenwerk in twee gedeelten gesplitst. Ret
lineaire gedeelte kan via complexe rekenwijze bekeken worden in termen van de onbekende
2M + 1 Fourier-componenten (~, VI, 1>1, "', VM, 1>M). In de benadering van het niet lin
eaire element worden de beide Fourier-reeksen van de elementgrootheden ingevuld. Daaruit
voIgt bij elke frequentie een vergelijking in termen van de gezochte Fourier-componenten.
Tezamen met de uitdrukkingen die voor het lineaire gedeelte gevonden zijn, moeten ze een
gelijkheid geven. Dit principe wordt aangegeven met Harmonic Balance. Meestal zijn deze
uitdrukkingen ook weer niet-lineair. Via een iteratieve oplossingsmethode, bijvoorbeeld de
Newton-Raphson methode, kunnen de onbekende amplituden en fases bepaald worden.

4.3 Berekeningen met een niet-lineaire condensator

4.3.1 Uitgangspunten

De in de vorige seetie vermelde methode wordt verder uitgewerkt aan de hand van het
vereenvoudigde diode-model. De serieweerstand wordt hierbij in het lineaire circuit on
dergebracht. De volgende veronderstellingen worden nu gemaakt.

[l De excitatiebron genereert slechts een frequentie f.

1Il Voor de berekeningen wordt de benadering volgens 4.2 gebruikt.

1Il De spanning V over de condensator bevat slechts drie frequenties: 0, fen 2f.

Doordat in de label de niet-lineaire condensator gekoppeld is aan resonantie, is door de
kleine bandbreedte van de kring, waardoor hogere harmonischen sterk gedempt worden,
de laatste veronderstelling geoorloofd. M.b.v. een uitgebreider model (meer benaderings
termen en meer frequenties) of het programma SPICE moet bekeken worden of dit daad
werkelijk ook het geval is.

Doordat uitgegaan wordt van Steady-State, zijn de spanning V en de lading Q te schrijven
als
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{

V(t) = va +Vi cos(wt + 1Y1) + V2 cos(2wt + 1Y2)

Q(t) = Qo +Q1 cos(wt +e1) +Q2 cos(2wt +6)

Complex uitgedrukt wordt dit

+2
V(t) = L Leivwt

v=-2

+2
Q(t) = L Q veivwt

v=-2

waarin L en Q complexe amplituden zijn waarvoor geldt
-=-v

V = V1v lei r/>lI. V - V* . V - T7
..:.......v 2 '..:.......v - --v' ..!....O - Vo

Q = Qlvlei~II' Q Q* Q Q
-v 2 ,-v = --v; ~ = 0

Afstudeerverslag

(4.6)

(4.7)

Dit invullen in de vereenvoudige Q- V -relatie en uitschrijven voor de drie frequenties levert
drie niet-lineaire vergelijkingen op.

(4.8)

Deze vergelijkingen kunnen vereenvoudigd worden door eerst te kijken naar de DC-componenten
De gelijkstroom door de condensator is

[A] (4.9)

Er kan geen gelijkstroom door de condensator lopen (deze wordt immers in Steady-State
bekeken). Echter een stroom gelijk aan nul impliceert voor een lineair-circuit met een
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resistieve ingangsimpedantie (zoals bij een resonantiekring) dat ook de gelijkspanning J6> =
omoet zijn. Dit vereenvoudigt 4.8 tot

(4.10)

4.3.2 Interpretatie

Omdat er met slechts een frequentie geexciteerd wordt en er twee harmonischen ontstaan,
moeten de vermogens die met deze harmonischen gepaard gaan ook door de excitatie-bron
geleverd worden. Dit komt duidelijk in bovenstaande uitdrukking naar voren. Naast de
admittantie wCjo ziet de bron een impedantie die voortkomt uit de uitwisseling met de
tweede harmonische.

De niet-lineaire condensator zelf treedt als bron op bij de tweede harmonische. De tweede
vergelijking van 4.10 kan gei'nterpreteerd worden als een stroombron met een inwendige
impedantie 1/2jwCjo ' Immers als V 2 = 0, dan is de (kortsluit)stroom bij de tweede
harmonische gelijk aan

I . Q . mCjov2
-2,k = 2Jw-2,k =2Jw~-1 (4.11)

Vervolgens wordt het principe van Harmonic Balance toegepast. Voor het lineaire circuit
bij de tweede harmonische geldt

(4.12)

waarin Zin,2w de ingangsimpedantie van het lineaire circuit is, gezien vanuit de condensator
bij de tweede harmonische. Tezamen met de tweede vergelijking van 4.10 geeft dit

(4.13)

Substitutie in de eerste vergelijking van 4.10 geeft
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1- ---;----------------::-
'w (Co _ m

2
Cjo 2jWCjoZin,2w IV 12 )

J )0 2,P 1+2jwCjoZin,2w -1

Afstudeerverslag

(4.14)

Uit 4.14 komt duidelijk de invloed van de niet-lineariteit naar voren. Naast de admittantie
jwCjo wordt door de bron een extra admittantie Z2w = G2w + jwC2w gezien. Deze admit
tanties zijn afhankelijk van de grootte van de spanning over de condensator en afhankelijk
van de uitwisseling met de tweede harmonische. (In die zin kan men eigenlijk dan ook
niet over admittanties spreken, maar wordt deze term weI gehanteerd). De totale vervang
ingsimpedantie van de niet-lineaire condensator bij de excitatie frequentie wordt zodoende
gegeven door een parallelschakeling van een capaciteit C en een geleiding G:

(4.15)

Ret circuit van figuur 4.2 kan vervangen worden door het circuit zoals in figuur 4.3 IS

getekend.

Bran

Vervanging Capaciteit
II ,--------------112

l:L--:-in-e-a-:-ir--~~----:------' .---....,-----~....-t=:::;-;Zi7.·n-,:2w--'

Circuit Lineair
Circuit

l ...J

Figuur 4.3: Vervangingsmodel van het circuit

In dit model is onderscheid gemaakt tussen de beide harmonischen. De koppeling tussen
deze twee geschiedt door de niet-lineaire condensator. De berekening van de beide Fourier
componenten VI en V 2 gaat als voIgt. Eerst wordt via een iteratieve methode de amplitude
IV11 bepaald. Indien deze bepaald is, zijn daarmee de capaciteit C en de geleiding G
bekend. En daarmee kunnen dan de beide Fourier-componenten bepaald worden.
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4.4 De vergelijkingen van Manley-Rowe

4.4.1 De vergelijkingen

Afstudeerverslag

Een algemene manier om aan te geven hoe de vermogensoverdracht bij Steady-State van de
ene harmonische naar de andere harmonische verloopt, zijn de vergelijkingen van Manley
en Rowe [10]. Laat in het circuit een niet-lineair element en twee bronnen met radiaalfre
quenties WI en W2 voorkomen. Via het niet-lineaire element ontstaan er radiaalfrequenties
W mn = mWI + nW2 waarin m en n gehele getallen zijn. Voor de spanning en stroom van
het niet-lineaire element gelden

+00 +00

V(t)= L L
m=-oo n=-oo

en

(4.16)

+00 +00
I(t) = L L Imnej(mwl+nw2)t

m=-oo n=-oo

N.B: Voor een niet-lineaire condensator geldt

(4.17)

(4.18)

Verder gelden de relaties V mn = V* m -n en I mn = I*-m -n' Het gemiddeld vermogen dat, ,
bij de frequentie mfl +nh geleverd wordt, wordt gegeven door

(4.19)

Voor een verliesvrij element geldt nu dat

00 00

LLPmn =0
m=On=O

(4.20)

Indien Pmn negatief is dan Ievert het niet-lineaire element energie aan het circuit bij de
desbetreffende frequentie. In bijlage A wordt het bewijs gegeven dat een niet-lineaire
condensator gemiddeld geen vermogen opneemt.

Verder kan afgeleid worden dat voor een verliesvrij element geldt
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~ ~ mPmn

L..J L..J mit +n12 = 0
m=On=-oo

en
00 00 D

~ ~ nrmn

L..J L..J mf1 +nf2 = 0
m=-oo n=O

4.4.2 Toepassing

Afstudeerverslag

(4.21 )

(4.22)

Aan de hand van twee voorbeelden worden de vergelijkingen 4.21 en 4.22 toegelicht. In
het eerste voorbeeld wordt een niet-lineair element gebruikt als frequentieverdubbelaar.
In dit voorbeeld is er sprake van slechts een excitatie-frequentie. Daarom wordt n = 0
gesteld en wordt aIleen vergelijking 4.21 bekeken. Verder worden er slechts twee frequenties
verondersteld: f en 2f. InvuIlen in 4.21 geeft

IPlO 2P20 _ P P _ 0
If + 2f - 10 + 20- (4.23)

Ret gemiddeld door het element opgenomen vermogen bij de eerste harmonische is gelijk
aan het gemiddeld geleverd vermogen bij de tweede harmonische

Ret tweede voorbeeld betreft de generatie van een somfrequentie. In dit geval zijn er drie
frequenties aanwezig: fll 12 en f1 + 12. InvuIlen in de vergelijkingen levert (met P lO het
geleverde vermogen bij f1 en POl het geleverde vermogen bij f2)

Oftewel

PlO + PH = 0 , POl + PH = 0
f1 f1 + f2 f2 f1 +12

f1 +12 f1 +12
PH = -PlO = -POI = -PlO - POI

f2 f1

(4.24)

(4.25)

Niet aIleen is het afgegeven vermogen bij de frequentie f1 + 12 geleverd wordt bij de fre
quenties f1 en f2' maar ook dat t.o.v. bijvoorbeeld de frequentie f1 signaalversterking
optreedt.
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4.5 Toepassing in een resonantiekring

Afstudeerverslag

Indien een niet-lineaire condensator wordt gebruikt in een resonantiekring dan heeft het
niet-lineaire karakter invloed op de resonantiefrequentie (verstemming van de kring) en
de resulterende Q-factor van de resonantiekring. Immers er wordt een andere admittantie
gezien dan de lineair veronderstelde condensator:

(4.26)

Tevens wordt door de bron een extra geleiding gezien. Deze geleiding staat voor het
vermogen dat in de tweede harmonische wordt gepompt. T.a.v. de resonantiekring leidt
dit tot een verlaging van de Q-factor.

4.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is een methode gegeven waarmee eenvoudig een circuit bekeken kan worden
dat een niet-lineair element bevat. Deze methode is aan de hand van een niet-lineaire
condensator verder uitgewerkt waarbij de veronderstelling gemaakt is dat het signaal slechts
twee frequenties bevat, nl. de excitatiefrequentie en de tweede harmonische. Er blijkt nu
een uitwisseling op te treden tussen deze beide harmonischen. De bron merkt dit doordat
i.p.v. de niet-lineaire condensator een impedantie gezien wordt dat afhankelijk is van de
uitwisseling met de andere harmonische. Ret niet-lineaire element treedt zelf als bron op bij
de tweede harmonische waarmee bij deze frequentie vermogen aan het circuit geleverd kan
worden. T.a.v. een resonantiekring heeft het element invloed op de resonantiefrequentie
en de Q-factor.
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1
5. Berekeningen aan de label I._-----

5.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aangegeven hoe een circuit bekeken kan worden dat een niet
lineair element bevat. In dit hoofdstuk zal dit toegepast worden op de label. In eerste
instantie wordt een label bekeken dat een enkele resonantiekring bevat waarin de conden
sator wordt vervangen door de niet lineaire junctie-capaciteit. De spoel van de label is
gekoppeld met externe primaire veld van de zender. In deze spoel wordt door dit veld een
spanning geinduceerd. Door de zeer kleine koppelfactoren (zie hoofdstuk 2) kan deze in
de berekeningen vervangen worden door een ideale spanningsbron. Gekeken wordt naar de
spanning die staat over de condensator bij de excitatiefrequentie en de tweede harmonis
che. Voor de zendfrequentie wordt de waarde genomen zoals deze ook bij PARIS gebruikt
wordt, nl. 27 MHz. Naast een enkele resonantiekring wordt ook een kring bekeken dat
zowel voor de grond als voor de tweede harmonische resonant is. Tenslotte zal met het pro
gramma SPICE bekeken worden in hoeverre de veronderstellingen, zoals deze in hoofdstuk
4 gemaakt zijn, geldig zijn.

5.2 Label met een enkele resonantiekring

5.2.1 De lineaire kring

In figuur 5.1 is een lineaire resonantiekring gezien. De condensator wordt hierin lineair
verondersteld (C = Co =Cj(V)lv:=o = Cjo )'

De overdracht E --+ V wordt gegeven door

V 1
E 1 - w2LC + jwCR t
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L Rt

Afstudeerverslag

I
E

~

Figuur 5.1: Label met een enkele resonantiekring

Vanwege de selectiviteit wordt geeisd dat dit circuit resonant is voor de excitatiefrequentie.
Eenvoudig volgen hieruit de resonantiefrequentie en de Q-factor voor de lineaire kring.

1
W ---'
0- VLC '

5.2.2 De niet-lineaire kring

(5.2)

In de kring wordt de lineaire condensator vervangen door de niet-lineairejunctie-capaciteit.
Op dit resulterende circuit wordt de berekeningswijze toegepast zoals in hoofdstuk 4
beschreven is. De niet-lineaire condensator wordt daarbij vervangen door het circuit zoals
in figuur 4.3 is aangegeven. Ret circuit volgens figuur 5.1 wordt hierdoor vervangen door
het rekenmodel zoals gegeven in figuur 5.2.

I
E
~

L Rt

,
~---------------------------------~

L

Figuur 5.2: Vervangingsmodel voor de label met een enkele resonantiekring

Voor de spanning VI kan nu afgeleid worden dat
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waarin C en G gegeven worden door 4.15. Doordat C en G afhankelijk zijn van de spanning
VI zal hier geen expliciete uitdrukking gegeven worden voor de resonantiefrequentie en de
Q-factor. Met de Q-factor wordt aangegeven hoe groot het verlies is dat in de kring
optreedt. Deze verliezen hebben invloed op de overdracht E naar V 1 zodat daaraan de
invloed op de Q-factor te zien is. Met de resonantiefrequentie wordt de frequentie bedoeld
waarbij de amplitude-karakteristiek maximaal is.

Uit de vorige vergelijking voIgt:

Verder is Zin,2w = Rt +2jwL, zodat

(5.4)

2jwCoZin,2w
-

1 + 2jwCo Zin,2w

-4w2LCo +2jwCo R t

1 - 4w2 LCo +2jwCo R t
(5.5)

De spanning V 2 is gelijk aan (zie ook vgl 4.13 ):

(5.6)

De vergelijkingen 4.15 en 5.5 ingevuld in 5.4 levert een niet-lineaire vergelijking. Deze
vergelijking is via de computer iteratief opgelost. In figuur 5.3 is het resultaat te zien
waarbij uitgegaan is van de waarden Co = 100 pF, Rt = 0.8 n (Rs = 0.2), fo = 27
MHz (dit geeft een inductiviteit L = 348 nH), m = 0.5 (abrupte diode) en </> = 0.7 V. De
weerstandswaarde is bepaald via de Q-factor van de lineaire kring (Q ~ 100). Het geheel
is als functie van de bronspanning bekeken.

Opmerking. In werkelijkheid is de weerstand Rt frequentie-afhankelijk (zie volgend
hoofdstuk). De hier gegeven resultaten zullen daarom iets afwijken van de werkelijke
resultaten maar geven weI een goede indruk over de orde van grootte van de beide ampli
tuden.
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Figuur 5.3: Resultaat bij resonantiefrequentie bij toenemende bronspanning
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5.2.3 Invloed van de niet-lineariteit

In figuur 5.3 is de invloed van de niet-lineariteit te zien. Bij lage bronspanning neemt
de spanning VI nog evenredig toe met de bronspanning en neemt de amplitude van de
tweede harmonische nog kwadratisch toe. De uitwisseling met de tweede harmonische is
in dit gebied nog verwaarloosbaar. Boven een bepaalde waarde vlakt de kromme voor de
grondharmonische echter af en neemt ook de amplitude van de tweede harmonische minder
dan kwadratisch toe. De uitwisseling met de tweede harmonische neemt toe waardoor de Q
factor van de kring afneemt. Om de invloed van de niet-lineariteit duidelijker te laten zien,
is het circuit gesimuleerd voor grotere waarden van de bron-spanning. Naast de simulatie
voor f = fo is ook de amplitude-karakteristiek bekeken. In figuur 5.4 zijn de spanningen
V 1 en V:2 en in figuur 5.5 is de amplitude-karakteristiek van de beide spanningen te zien
voor verschillende amplituden van de bronspanning.
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Figuur 5.4: Resultaat bij resonantiefrequentie bij hogere bronspanningen

In deze figuren komt de invloed van de niet-lineariteit duidelijker naar voren. De ampli
tude van de grondharmonische vlakt sterker af en de amplitude van de tweede harmonische
neemt zelfs minder dan lineair toe. Er is sprake van een grote uitwisseling tussen de beide
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V1 [V]

!

I

Amplitude - karakteristiek V1
1 . 2.--------,,-------,r------,------,--------r-----r------.----,-------,----------,

o.

o~~~~~~~····_-~·········~······;y

30
--------..fbron [MHz]

30
------. fbron[MHz]

29

2928

28

27

27

26

26

• 0
• 0

• • 0 • Y 0 0 • :........···t ······r· -r 1" ···~·1+· ·········t············r············r···········1····· .
• • 0 • "/ I 0 I 0 • • •: : : : /.: : : : :...........t············f···········T············~· ..r \..·'1·i··········t············f··········· -r T··········
: : : /. 0 ~ , 1= : : : :

···········:············:···········f·····7:·~~ ~.l : : + ·f··········
: : : "/~ ~ 0 I I: I : : : :
: : Y : I ~ : : : :.............. ~ _ ~_ _.. ~_y:.t: .. ....,..:1.,: .. _.- 'IIi.i ; ~_ } - .,: ..
: :,.,. .....~" /" I: I' : : : :
• 0 "",.,.,.,. .' // \0 I I . 0 • •: ....: /.; ;' \: . : : : :...........! :;..-:;..-:....... . 7r···········~·· !.., ! ! !".•...••..••:••••••.••••

._0 ..- ~ 1 ""'..; ""'....... • I ~..:=._-:::::;.-:--~: , _:.\o._~ "'.....~..__""__......... -.::: =:: .._ : : :o

0.10

0.05

Am Iitude - karakteristiek V2o. 3 0 ,------,-----:....;:.:...:,:J=:..:..:..::...:::..::...:~=.:...=:..,.=..:...:.;::..::...:_=_T:..=..-_r_--.___----,-----.---____,

V2[V]

t 0.25

0.20

0.15

Figuur 5.5: Amplitude-karakteristiek van de beide spanningen bij hoge bronspanning
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harmonischen. In figuur 5.5 komt de verandering van de resonantiefrequentie naar voren.
Voor lage bronspanning is deze nog weI gelijk aan de gestelde resonantiefrequentie fo, maar
bij toenemende bronspanning neemt de resonantiefrequentie toe. Ook komt uit deze figuur
een eigenschap van niet-lineaire circuits naar voren, nl. het bestaan van meerdere toes
tanden. Bij grotere bronspanning zijn er zeUs drie amplitude-punten mogelijk. Vanwege
de gebruikte iteratiemethode bij de berekening is dit in figuur 5.5 niet te zien omdat er
naar een punt geconvergeerd wordt. In figuur 5.6 is dit verschijnsel aangegeven.

f=fo

v

i

Figuur 5.6: Toelichting instabiliteit

Om drie redenen wordt hier verder niet op ingegaan.

~ Dit effect treedt op bij grotere geinduceerde spanningen. Deze worden alleen III

uitzonderlijke situaties verwacht.

~ Het speelt een rol bij andere frequenties dan de excitatie-frequentie.

III Bij grotere spanningen geldt bovendien de gebruikte benadering niet meer. Naast de
kwadratische term zouden dan meer termen meegenomen moeten worden. Bovendien
gaat dan ook de geleiding van de diode een rol spelen.

In vergelijking met de resultaten gegeven in figuur 5.3, is de amplitude van de tweede
harmonische verbeterd. Deze verbetering komt echter tot stand bij vrij grote bronspannin
gen. In het deteetie-systeem zullen deze slechts in uitzonderlijke situaties aanwezig zijn.
Bovendien is te zien dat dan de diode fors uitgestuurd wordt zodat het vereenvoudigde
diode-model en het rekenmodel niet meer geldig zal zijn. Deze resultaten zijn voor het
deteetie-systeem dan ook niet echt zinvol en moeten alleen bekeken worden als een manier
om de invloed van de niet-lineariteit te laten zien.
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5.3 Label met een dubbele resonantiekring

In de figuren van figuur 5.3 is te zien dat de bij de tweede harmonische verkregen spanning
vrij klein is. Te klein om een goede selectiviteit te halen. Om een beter resultaat te verkri
jgen is er daarom gekeken naar een label dat ook resonant is bij de tweede harmonische.
Zo'n label moet minstens bestaan uit twee spoelen en twee condensatoren. Het voordeel
van zo'n label is dat ook bij de tweede harmonische het signaal een resonantie "ziet" wat
weer ten goede kan komen aan de selectiviteit van het labelsignaal. Dit betekent echter ook
dat er meer vermogensoverdracht plaats zal moeten vinden naar de tweede harmonische,
wat ten koste moet gaan van de Q-factor.

5.3.1 Het lineaire circuit

Het meest fundamentele verliesvrije circuit dat bestaat uit twee spoelen en twee conden
satoren is in figuur 5.7 te zien.

Cl

Figuur 5.7: Het meest fundamentele circuit dat bestaat uit twee spoelen en twee conden
satoren.

In eerste instantie wordt ook een koppeling tussen de spoelen L 1 en L 2 verondersteld. De
eigenfrequenties van het circuit volgen uit

waarin M12 de wederzijdse overdrachtscoefficient van de beide spoelen is: M12 = ky!L1L2

met k de koppelfactor. Gezocht wordt naar twee resonantiefrequenties zodanig dat W2 =
2Wl' of ook wi = 4wi. Uitwerking levert de resonantievoorwaarde:
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Deze voorwaarde kan verder uitgewerkt worden door te stellen dat spoel L 2 een veelvoud
van L1 is: L 1 = L en L2 = aLl = aL. Invullen in 5.8 levert een relatie tussen de
condensatoren CI en C2 als functie van a en k:

16C; + [32(1 + a +2kJa) - 100a(1 - k2)J CI C2 + 16 (1 + a +2kva)2 Ci = 0 (5.9)

Uit de discriminant van 5.9 zijn nu een tweetal belangrijke voorwaarden af te leiden waaraan
de waarden moeten voldoen voor een praktische realisatie van de dubbele resonantiekring.
Ten eerste moet de discriminant groter zijn dan nul. Dit levert de voorwaarde

(5.10)

Hieruit voIgt dat de koppelfactor k aan een maximale waarde is gebonden. Deze waarde
wordt verkregen indien a ----+ 00. Dan voIgt er

(1 _ k2 ) > 64 {::} k2 < 36
- 100 - 100

Oftewel de maximale koppelfactor bedraagt Ikmax I = 1~'

(5.11)

Voor praktische realisatie kan a niet te groot zijn. Dit betekent dat de beide spoelen
(vrijwel) ongekoppeld dienen te zijn. Oftewel k := O. De resonantievoorwaarde gaat
hierdoor over in

Met L 1 = L en L2 = aLl = aL wordt het verband tussen CI en C2 gegeven door

16C; + (32 - 68a)CI C2 + 16(1 +a?Ci = 0

(5.12)

(5.13)

Uit de discriminant van deze vergelijking is de tweede voorwaarde af te leiden, nl dat a ~ ~6

moet zijn. Niet elke willekeurige waarde van a leidt tot een kring die bij de frequenties fa
en 2fo resonant is! Een heel elegante oplossing wordt verkregen indien a = 2 wordt gesteld.
Ingevuld in 5.13 en uitgewerkt levert

32



5 Berekeningen aan de label

De eigenfrequenties zijn dan gelijk aan

Afstudeerverslag

(5.14)

1 - w25LC +w4 L2C2 = (1 - 4w2LC)(l - w2LC) = 0 {::?

1 1 1
Wo1 = "2 VLC W o2 = VLC

(5.15)

Er zijn nu drie vrijheidsgraden. Ten eerste kan de resonantiefrequentie gekozen worden.
Ten tweede is de inductiviteit vrij kiesbaar. En als laatste kan de verhouding tussen de
beide induetiviteiten gekozen worden. Met deze drie worden de waarden van de beide
condensatoren vastgelegd. Door de niet-lineariteit hebben deze drie keuzes weI invloed
op het uiteindelijke resultaat. In dit stadium wordt hierop niet ingegaan en worden de
hierboven vermelde waarden gebruikt.

5.3.2 Het niet-lineaire circuit

Vervolgens moet er nog een keuze gemaakt worden welke spoel gekoppeld zal zijn met het
externe veld en welke condensator door de niet-lineaire condensator vervangen zal worden.
Voor de beide spoelen zijn er drie mogelijkheden:

~ Spoel L 1 is gekoppeld met het externe veld.

Gl Spoel L 2 is gekoppeld met het externe veld.

~ Beide spoelen zijn gekoppeld me het externe veld.

Bij elk van bovenstaande mogelijkheden kan Of condensator C1 Of condensator C2 vervan
gen worden door de niet-lineaire condensator. Alle mogelijke combinaties zijn bekeken
waarbij vooral gelet is op de spanning over de beide condensatoren. Daarbij is de ideale
situatie verondersteld (verliesvrije condensatoren en spoelen). De beste resul taten worden
nu verkregen indien spoel L 1 gekoppeld is met het externe veld en condensator C2 ver
vangen wordt door de niet-lineaire condensator. Resumerend wordt het circuit verkregen
zoals in figUUf 5.8 te zien is. Daarin zijn de parasitaire weerstanden van de spoelen en
condensatoren en de diode-serieweerstand al opgenomen.
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L

I
E

+

Rl

ZC

ZL RZ

I
v

+
C(V)

Afstudeerverslag

Figuur 5.8: Ret resulterend circuit dat resonant is voor twee frequenties: f = fa en f = 2fo

Ook bij dit circuit is gekeken naar de amplituden van de beide harmonischen over de niet
lineaire condensator. Net als bij de enkele resonantiekring is deze condensator vervangen
door het circuit zoals in figuur 4.3 is aangegeven waardoor het circuit verkregen wordt dat
in figuur 5.9 te zien is.

L R1 R2 2L 2L R2 R1
i----~----------------I

I I

~E V1

~ t
L_____________________J

Figuur 5.9: Resulterend circuit door vervanging van de niet-lineaire condensator

De overdracht van E naar VI is nu vrij complex en wordt weergegeven door

E
V I = ---------,,----.....::==-:,-----------

[(1 + R2G - 2w2LC)(1 - 2w2LCo )

_w2 LC +RI (G - w22Co(R2C +2LG))]
+jw [(2LG + R2C)(1 - 2w2 LCo ) + LG+

RI {C + 2Co(1 +R2G - 2w2 LCn]

waarin C en G wederom gegeven worden door vergelijking 4.15. Verder is

. R I +2jwL
Zin,2w = R2 +4JwL + 1 _ 8w2LC

o
+4jwC

o
R

I
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Deze laatste vergelijking levert samen met 4.15 en 5.16 een niet-lineaire vergelijking die
wederom met de computer iteratief opgelost is. In figuur 5.10 is het resultaat te zien
waarbij de waarden fa = 27 MHz, Co = 100 pF (L = 86.9 nH), R1 = 0.15 n (Q :::::: 100),
R2 = 0.5 n, m = 0.5 en </> = 0.7 V genomen zijn.
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Figuur 5.10: Resultaat bij resonantiefrequentie

Ook in deze figuur is de invloed van de niet-lineariteit te zien. Vergeleken met de resultaten
die bij de enkele resonantiekring verkregen zijn, vallen er twee dingen op. Ten eerste valt
op dat de invloed van de niet-lineriteit al bij kleinere spanningen te zien is. De oorzaak
hiervan moet in de dubbele resonantie van de kring gezocht worden waardoor er bij kleinere
spanningen al meer vermogen naar de tweede harmonische getransporteerd wordt. Ten
tweede is te zien dat er een aanzienlijke verbetering optreedt van de amplitude van de
tweede harmonische.
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5.3.3 Invloed van de niet-lineariteit

Ook hier is de invloed bekeken van de niet-lineariteit op de resonantiefrequentie en de
Q-factor. De resultaten hiervan zijn in de figuren 5.11 en 5.12 te zien.
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Figuur 5.11: Invloed niet-lineariteit

Uit deze figuren komt de invloed van de niet-lineariteit duidelijk naar voren. Worden deze
figuren vergeleken met die van de enkele kring, dan vallen de volgende punten op.

III Er is een sterke verbetering van de amplitude van de tweede harmonische (zeker voor
lagere bronspanningen).

~ Deze verbetering gaat inderdaad ten koste van de Q-factor van de kring. Ruw gezegd,
is de Q-factor van de dubbele resonantiekring een factor twee lager dan die van de
enkele resonantiekring. Dit betekent dat er meer vermogen naar de tweede harmonis
che getransporteerd wordt en er een aanzienlijke verbetering van de amplitude van
de tweede harmonische optreedt.
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Figuur 5.12: Invloed niet-lineariteit op de amplitude-karakteristiek
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Geconcludeerd kan worden, dat een dubbele resonantiekring betere resultaten geeft dan
een enkele resonantiekring. De seleetiviteit van een dubbele resonantiekring zal daarom
hoger zijn dan die van een enkele resonantiekring.

5.4 Simulaties met SPICE

Om te controleren of het gebruikte model en de gevonden resultaten accuraat zijn, is de
label met de dubbele resonantiekring m.b.v. SPICE gesimuleerd. In plaats van de niet
lineaire condensator is een diode gebruikt. In het algemeen komen bij dit soort simulaties
met SPICE twee problemen naar voren.

o Om Steady-State van het signaal te bereiken, moet eerst het inschakelverschijnsel
uitgedempt zijn. Dit betekent dat er vrij lang gesimuleerd moet worden totdat dit
het geval is.

o SPICE geeft het gehele signaal als functie van de tijd als resultaat. De afzonderlijke
amplituden en fases moeten d.m.v. een Fourier-transformatie vervolgens nog bepaald
worden.

Het eerste punt is lastig, maar geeft verder geen problemen (het kost aIleen tijd). Bij de
bepaling van de Fourier-componenten is het resultaat echter afhankelijk van het aantal
perioden dat voor de Fourier-transformatie genomen wordt. Voor een accuraat resultaat
zal dit aantal met zorg gekozen moeten worden.

De simulatie is voor twee verschillende waarden van de bronspanning gedaan. Bij de eerste
simulatie is een bronspanning van E = 10 mV genomen. Deze spanning geeft volgens
figuur 5.10 een uitgangsspanning waarvoor het vereenvoudigde diode-model nog net geldig
is. Bij de tweede simulatie is een grotere bronspanning genomen waarbij naast de junetie
capaciteit ook de geleiding en de diffusie-capaciteit een rol gaan spelen. De resultaten van
de beide simulaties zijn in figuur 5.13 en in figuur 5.14 te zien.

In figuur 5.13 is te zien dat in het signaal de eerste twee harmonischen duidelijke voorkomen
en dat de derde harmonische t.o. v. de andere twee zeer klein is. Bovendien zijn de ampli
tuden in de zelfde orde van grootte als die bij de simulaties met het model naar voren zijn
gekomen. Het gebruikte model is redelijk accuraat voor een bronspanning E = 10 mV en
zal steeds beter zijn voor kleinere bronspanningen. Toch is aan de eerste harmonische te
zien dat de geleiding een kleine rol speelt. In figuur 5.14 is te zien dat ook als de diode
gaat geleiden de tweede harmonische duidelijk aanwezig is. De geleiding zorgt er voor dat
ook de derde en vierde harmonische sterker in het signaal aanwezig zullen zijn.
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SPICE analyse dubbele resonantiekring
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Figuur 5.13: Simulatie SPICE aan het dubbele resonantiecircuit met E = 10 mV
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SPICE analyse dubbele resonantiekring
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Figuur 5.14: Simulatie SPICE aan het dubbele resonantiecircuit met E = 100 mV

5.5 Conclusie

Een dubbele resonantiekring geeft betere resultaten dan een enkele resonantiekring wat de
grootte van de tweede harmonische betreft. Een voorwaarde is echter weI dat in de label
een voldoende grote spanning wordt gei"nduceerd. Voor een goede selectiviteit moet de
label een dubbele resonantiekring bezitten. Uit de SPICE-simulaties blijkt dat voor kleine
geinduceerde spanningen het gebruikte model goed bruikbaar en accuraat is. Voor grotere
spanningen zal het model niet meer geldig zijn maar zal de geleiding er voor blijven zorgen
dat in het signaal de tweede harmonische aanwezig blijft.
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6. Frequentie-afhankelijk karakter
van het niet-lineaire systeem

6.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is uitgegaan van een frequentie zoals deze ook bij het PARIS
systeem gebruik wordt, nl. f = 27 MHz. In de label ontstaat door de niet-lineariteit een
tweede harmonische met een frequentie van 54 MHz. In werkelijkheid maakt de label deel
uit van een antenne-systeem. Diverse grootheden van het systeem zijn daardoor frequentie
afhankelijk (bijvoorbeeld de overdracht van zender naar label en label naar ontvanger
via het elektro-magnetische veld, d¢/dt). Voor het niet-lineaire radio-detectie systeem
wil dit zeggen dat een excitatiefrequentie van f = 27 MHz in het geheel niet optimaal
hoeft te zijn. In dit hoofdstuk wordt het frequentie-afhankelijk karakter van het detectie
systeem nader onderzocht en wordt het optimale frequentie-gebied bepaald waarin voor
optimale prestatie de zender geexciteerd kan worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
de signaal-ruis verhouding. In de communicatie-techniek is deze grootheid voldoende om
de foutenkans te bepalen (label weI of niet juist gedetecteerd). De signaal-ruis verhouding
wordt voor zowel de excitatie-frequentie als voor de tweede harmonische bepaald. Daarbij
wordt verondersteld dat de antenne voor de beide frequenties optimaal is afgesloten. Voor
de grondharmonische wordt aIleen het label-signaal bekeken en wordt het zendersignaal
niet in de beschouwingen meegenomen. Gekeken zal worden naar het frequentiebereik dat
loopt van 1 tot 100 MHz.

Er wordt uitgegaan van de meest eenvoudige zender- en ontvangerconfiguratie, nl. dat beide
een loop-antenne bevatten. Ook de label bevat een loop-antenne (de met het externe veld
gekoppelde spoel L 1 ). Hierdoor zuIlen de resultaten min of meer een minimale prestatie
van het systeem weergeven. De bepaling van het frequentie-afhankelijk karakter, waarbij
zender en ontvanger een loopantenne bevatten, is ook voor een lineair radio-detectie sys
teem gedaan [11]. Voor zo'n systeem werd een lineaire relatie gevonden tussen het door de
zender uitgestraalde vermogen en het ontvangen signaal-vermogen. Het optimale zendge
bied blijkt van f = 1,6 tot f = 24 MHz te lopeno Voor een afstand van label tot zender
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en ontvanger van 1 meter is dan een signaal-ruis verhouding van ongeveer 35 dB haalbaaro
Doordat de label in het niet-lineaire detectie-systeem een niet-lineariteit bevat, is een lin
eaire relatie niet mogelijk. Bij het PARIS-systeem wordt overigens een zendfrequentie van
27 MHz gebruikt. Deze ligt weliswaar net niet in het optimale frequentiegebied, maar voor
frequenties rond deze band is vrijwel onbeperkt zendvermogen toegestaan.

6.2 Uitgangsstelling van het radio-detectiesysteem

Voor de beschouwingen wordt uitgegaan van een opstelling van de zender en ontvanger
zoals in figuur 6.1 gegeven is.

Figuur 6.1: Uitgangspunt opstelling zender, ontvanger en label

Beide zijn in een lijn opgesteld. De label wordt verondersteld daar te zijn waar het verwacht
wordt, nl. precies in het midden tussen de zender en ontvanger en weI zodanig dat door
de label een maximale flux wordt omvat waardoor een zo groot mogelijke spanning in de
label wordt geinduceerdo

6.3 Het veld van een loopantenne

In figuur 6.2 is een loop-antenne getekend waarin de gebruikte variabelen zijn aangegeven.

De stroom door de loop wordt uniform verondersteldo De velden die hierbij ontstaan
worden gegeven door
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Figuur 6.2: Loop-antenne

_ .k3 m [1 1] () -j kr
H r - -J 271" (jkrF + (jkr)3 cos e

H _ .k3 m [ 1 1 1] . () -jkr
-0 - -J 471" jkr + (jkrF + (jkr)3 sm e

E - .k3 m Z [ 1 1] . () -j kr
E..4> - J 471" 0 jkr + (jkr)2 sm e

Afstudeerverslag

(6.1)

Waarin Hen E complexe amplituden zijn. Verder is m het zendermoment (l.A met A het
oppervlak van de ring), k het golfgetal (k = 2; = wJ€ol-lo [m-I]) en Zo de impedantie van
de vrije ruimte (Zo = 12071" [!1]). Deze (complexe) velden zijn gedefinieerd volgens

1i(r', t) = Re [H(r') ejwt
] (6.2)

Dit in tegenstelling tot de definitie die bij de berekeningen met de niet-lineariteit in de
vorige hoofdstukken gebruikt is. Dit verschil is vooral van belang bij de overgang van veld
naar stroom en spanning of omgekeerd.

Voor maximale vermogensoverdracht moet onderscheid gemaakt worden tussen het nabije
en het verre veld van de antenne. In het nabije veld overheerst de (k~)3 term. Ret mag
netisch veld is maximaal op de as van de loop (() = 0) en wordt gegeven door

m
IHlnabij,max = IHrlo:=o = -23

7I"r
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In het verre veld is daarentegen de 1r term overheersend. Het veld is nu maximaal voor
() = ~, in het vlak met de loop-antenneo

k2m
IHlver,max = llielo:=~ = -4

1rr
(6.4)

De grens tussen het nabije en het verre veld ligt bij kr = 1. Gezocht wordt naar een zo
groot mogelijk magnetisch veld ter plaatse van de label om daarin een zo groot mogelijke
spanning te induceren. Aangezien het nabije veld """ (k~)3 en het verre veld """ (1r) gaat
daarbij de voorkeur uit naar het nabije veld. Dit veld is maximaal op de as van de loop
zodat voor maximale vermogensoverdracht de label in een lijn met de zender en ontvanger
en loodrecht op de as moet staan zoals in figuur 6.1 is aangegeven. Van belang voor de
vermogensoverdracht is hier dus de Hr-component (de lie is daar niet aanwezig).

Voor een loopantenne kan een relatie gelegd worden tussen het totaal uitgestraald ver
mogen van de antenne en de grootte van de Hr-component op de as van de loop. Deze
relatie is van belang omdat er grenzen zijn gesteld aan het vermogen dat een antenne mag
uitstralen. Zoals aan 6.3 en 6.4 te zien is, verschilt de Hr-component van het nabije veld
een factor Hkr)2 met de lie-component van het verre veld. Deze laatste component legt
het uitgestraald vermogen van de loopantenne vast via de vermogensstroomdichtheid S:

(6.5)

Waarin dt de richtfactor van de zendloopantenne en Pt het door de antenne uitgestraald
vermogen is. Daar de vermogensstroomdichtheid maximaal is voor () = ~ is dt tevens gelijk
aan de maximale richtfactor van een loopantenne: dt = 1.5. De relatie tussen IHrlo:=o en
Pt wordt zodoende gegeven door

2 dtPt---
Zo 41rr2

(6.6)

Merk op dat deze relatie een statische overdracht van het systeem vastlegt en aIleen geldt
voor H r in het nabije veld waarbij de factor (k~)2 in 6.1 buiten beschouwing gelaten wordt.
Indien deze factor wordt meegenomen, wordt de relatie gegeven door
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Met deze extra term wordt de statische beschouwing enigszins verlaten en krijgt de over
dracht een golfkarakter. Alhoewel deze term voor de uiteindelijke resultaten niet echt van
belang is, wordt de term volledigheidshalve meegenomen.

6.4 Signaal-ruis verhouding

Gezocht wordt naar de ontvangen signaal-vermogens van de beide harmonischen Pr1 en
Pr2 als funetie van het uitgestraald vermogen Pt van de zender in relatie tot het ontvangen
ruis-vermogen. De ontvanger wordt optimaal afgesloten verondersteld voor de beide har
monischen zodat er maximaal vermogen aan de ontvanger-belasting wordt afgegeven. De
belastingsimpedantie is dus gelijk aan Zbel = Z;ntennte' Oftewel de antenne wordt resonant
en vermogensaangepast afgesloten. De signaal-ruis verhouding wordt gegeven door

(6.8)

Hierin is Es de ontvangen signaal-energie (Es = PrjBn met Bn de ruisbandbreedte) en Noi
de ontvangen ruis vermogensdichtheid: Noi = kaTa met ka de constante van Boltzmann
en Ta de effectieve ruis-antenne-temperatuur. De ruisbandbreedte Bn is meestal zeer klein
zodat Noi over deze bandbreedte als witte ruis beschouwd kan worden.

6.4.1 Ontvangen signaal-vermogens

Door de niet-lineariteit is er geen direkte relatie mogelijk tussen de ontvangen signaalver
mogens Pr1 en Pr2 en het uitgestraald vermogen van de zendantenne. Deze ontvangen
vermogens moeten stap voor stap berekend worden.

III Het primaire magnetisch-veld van de zender induceert in de label een spanning v(t)
VIa

v(t) = ~<I>(r, t) = A ~B(r, t) (6.9)

waarin A het oppervlak van de spoel is (7l"a 2 met a de straal van de winding) en
B(r, t) de magnetische inductie ter plaatse van de label, constant over het oppervlak
A verondersteld. Dit geeft een amplitude V gelijk aan

(6.10)

waarin IH r I gegeven wordt door 6.7
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~ Deze geinduceerde spanning veroorzaakt de stromen II (eerste harmonische) en 12
(tweede harmonische) door de met het externe veld gekoppelde spoel van de label.

~ Deze beide stromen wekken op hun beurt de secundaire velden op. Deze velden
moeten bij de ontvanger vermogen afgeven. Ook hier is de H r component van de beide
secundaire velden van belang. De amplitude van de in de ontvanger geinduceerde
spanningen V';.I en V';.2 worden gegeven door

en

(6.11 )

(6.12)

waarin voor de tweede harmonische het golfgetal twee maal zo groot is als die van
de eerste harmonische (k2 = 2kI = 2k) en A r het oppervlak van de ontvanger is.
Doordat verondersteld wordt dat de antenne optimaal is afgesloten, loopt er een
stroom I = V/2Rt met Rt de totale antenne-weerstand. De door de antenne aan de
belastingsweerstand afgegeven signaalvermogens worden zodoende gegeven door

en

(6.13)

(6.14)

Opmerking

Dezelfde resultaten worden verkregen als een meer antenne-gerichte analyse wordt gevolgd.
Ret maximaal door een antenne aan een belasting geleverde vermogen wordt gegeven door
[17]

[W] (6.15)

Waarin Ae het effectief oppervlak van een antenne is en Sj de vermogensstroomdichtheid
van een invallende golf: Sj = !ZoIHrI

2
• In het nabije veld van een antenne kan vanwege de

reactiviteit van het veld niet echt gesproken worden over een vermogensstroomdichtheid,
zodat Sj een equivalente vermogensstroomdichtheid voorstelt. Voor een loop-antenne is
het effectief oppervlak gelijk aan
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(6.16)

waarin "', de efficiente van de antenne is (", = RrI (Rr + R1) = RrIR t en d de al eerder
vermelde richtfactor is. Deze laatste is maximaal3/2. Invullen levert met Rr = ~Zo(kar)4

(6.17)

En dit is hetzelfde als de uitdrukking van vergelijking 6.13.

6.4.2 Ontvangen ruis-vermogen

Naast het label-signaalvermogen wordt ook ruisvermogen door de ontvanger aan de be
lasting afgegeven. De ontvanger geeft bij vermogensaanpassing een ruisvermogen van
Nr = ",NoBn af [17]. Hierin is Bn de eerder genoemde ruisbandbreedte van de ontvanger
en No de spectrale vermogensdichtheid van de invallende golven. Via", komt de efficientie
van de antenne tot uitdrukking. Vergelijk met vergelijking 6.8 geeft dat N oi = ",No'

In indoor-systemen overheerst de man-made-ruis (afkomstig van bijv. computers en TL
verlichting). Metingen hebben aangewezen dat in het frequentie gebied van 1 tot 100 MHz
bij benadering de speetrale vermogensdichtheid omgekeerd evenredig met de frequentie
verloopt via

10-14

No :::::-
k
- [W1Hz] (6.18)

Indien rekening gehouden wordt met het nabije veld, moet nog een correetieterm toegepast
worden [11]:

(6.19)

Deze correctieterm is globaal in de zin dat er rekening wordt gehouden met de gemiddelde
afstanden van de ruisbronnen tot de ontvanger gemiddeld over aIle richtingen. Alhoewel
niet geheel exact, geeft het redelijk goed aan hoe deze als functie van de frequentie verloopt.
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Met r n wordt de gemiddelde afstand van de stoorbronnen tot de ontvanger aangegeven.
Voor indoor-systemen wordt deze meestal op 2 m gesteld.

De ruisbandbreedte van de ontvanger wordt bepaald door de totale meettijd tm waarin de
label kan worden geobserveerd. Voor het deteeteren van een sinus in witte ruis wordt deze
gegeven door

(6.20)

Voor toegangsbeheerssystemen wordt meestal met een observatie-tijd van 0.1 seconde
gerekend wat een ruisbandbreedte van 10 Hz geeft. Daarbij is het niet van belang of
dit een continue meting is of dat deze meting door integratie over verschillende metingen
verkregen wordt.

6.4.3 De signaal-ruis verhouding

De signaal-ruis verhouding voor de beide harmonischen wordt zodoende gegeven door

(6.21)

en

(6.22)

Merk op dat Rt uit vergelijking 6.13 en 6.14 overgegaan is naar Rr • Dezelfde resultaten
worden dus verkregen indien van een verliesvrije ontvanger wordt uitgegaan (." = 1).

6.5 Frequentieafhankelijkheid

Aan de signaal-ruis verhouding is te zien dat deze een funetie van de frequentie is. Daarbij
moet ook bedacht wordt dat ook de loop-antenneweerstand een functie van de frequen
tie is. Voor de ontvanger is alleen de stralingsweerstand Rr van belang. De label bevat
ook een loopantenne, zodat deze frequentie-afhankelijkheid ook voor het labelcircuit van
belang is. De weerstand Rt wordt gevormd door de totale antenne weerstand en de ver
liesweerstand van de condensator. De antenneweerstand wordt gevormd door de som van
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de stralingsweerstand en de antenneverliesweerstand, zodat Rt

stralingsweerstand van een loop-antenne wordt gegeven door

Afstudeerverslag

(6.23)

Hierin is ar de straal van de ontvanger-spoel. De verliesweerstand van een loopantenne
wordt gegeven door

waarin 8 de skindiepte is:

{£8- --
- (1kZo

(6.24)

(6.25)

Verder is (1 de soortelijke geleiding van de draad ((1 = 57.106 10m voor koper) en 2br de
draaddiameter van de spoel. Ingevuld levert dit

R - arJkZo
I,L - b

r
2(1 (6.26)

Deze verliesweerstand is evenredig met de wortel uit de frequentie. De beide verliesweer
standen zijn meestal groter dan de stralingsweerstand. Ook de condensatorverliesweerstand
is ongeveer evenredig met de wortel uit de frequentie [11]. Dit betekent dat voor een lineaire
resonantiekring de Q-faetor evenredig verloopt met de wortel uit de frequentie.

6.6 Maximaal zendvermogen van een antenne

Een belangrijke grootheid voor de signaal-ruis verhouding vormt het vermogen dat door
de zender uitgestraald wordt. Hoe meer vermogen er wordt uitgestraald, des te meer
signaalvermogen er ontvangen zal worden. Er kan echter niet ongelimiteerd vermogen
uitgestraald worden. Via twee eisen zijn beperkingen hieraan gesteld. De eerste eis heeft
betrekking op het voorkomen van storing bij andere apparaten (EMC). De tweede eis stelt
een limiet aan het elektro-magnetische veld om allerlei schadelijke effecten bij de mens te
voorkomen. In bijlage B worden deze twee eisen vrij uitgebreid toegelicht.
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6.6.1 EMC-beperking

Afstudeerverslag

De eerste eis heeft betrekking op het voorkomen van storing bij andere apparaten (EMC).
Deze beperking wordt gerelateerd aan een maximale veldsterkte op een bepaalde afstand
tot de antenne in de richting waarin deze maximaal vermogen uitstraalt (() = ~ voor
een loop-antenne in het verre veld). Het maximaal zendvermogen van een antenne wordt
gegeven door

(6.27)

Waarin Hmax de effectieve waarde van het magnetisch veld conform de EMC-eis is. Reken
ing houdend met het verschil tussen het nabije en het verre veld wordt dit [l1J

Dit zendvermogen wordt per definitie vastgelegd via

1 2
Pt = 21 Rr

waarin 1 de amplitude van de stroom door de ringvormige spoel is.

(6.28)

(6.29)

Praktisch rekenvoorbeeld Voor rt = 30 m is een maximale effectieve waarde aan het
E-veld gesteld van Emax = 45 dB J-lV/m = 0,178 mV/m. Dit geeft voor het magnetische
veld een maximale waarde van Hmax = 0,472 J-lA/m (Hmax = Emax/Zo). Uitgaande van
een loopantenne (dt = ~) geeft dit een maximaal zendvermogen van Pm = 0,65 J-lW.
Terugkomend op de geintroduceerde correctieterm heeft deze term aIleen invloed voor
frequenties f < 1,6 MHz.

6.6.2 Schadelijkheids-beperking

Om schadelijke effecten bij de mens te voorkomen zijn er eisen gesteld aan de maximale
veldsterkten waaraan een persoon gedurende een bepaalde tijd mag blootstaan. In het
frequentiebereik van f = 1 MHz tot f = 100 MHz is de maximale effectieve waarde van
de magnetische-veldsterkte beperkt tot

H - 16.3 [A/mJmax - f
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Waarin f gegeven is in MHz. Deze waarde is gerelateerd aan een blootstelling aan dit
magnetische veld gedurende 6 minuten. Een kortere blootstelling geeft een grotere waarde.
Bij een dipool-antenne zal de magnetische veldsterkte het grootst zijn in het midden van
de spoel:

[
Hmidden,spoel = -2

1rat
[A/m] (6.30)

waarin at de straal van de zenderspoel is. Dit geeft een maximale effectieve stroomwaarde
van

16.3
[max,schad = 21ratj [A] (6.31)

Welke van de twee eisen zal overheersen is afhankelijk van de zender- en ontvangercon
figuratie. Voor een dipool-antenne zal dit de EMC-eis zijn (zie daartoe ook het volgende
hoofdstuk).

6.7 Simulaties aan het systeem

De voorgaande beschouwingen worden gebruikt om het systeem te simuleren voor het
frequentiebereik van f = 1 MHz tot f = 100 MHz voor verschillende afstanden van de label
tot de zender en ontvanger. In deze simulaties worden de volgende punten in ogenschouw
genomen.

Q De grootte van de label wordt over het gehele frequentie-bereik constant gehouden.
Doordat de inductiviteit o.a. afhangt van de afmetingen van de label wordt deze
waarde dan ook over het gehele bereik constant verondersteld. Als referentie wordt
de waarde genomen zoals die in het vorige hoofdstuk bij f = 27 MHz is gevonden:
L = 86.9 nH.

Q De capaciteit wordt zodanig gekozen dat het labelcircuit voor de zend-frequentie en
de tweede harmonische resonant is (C := 1/(4w~L) [Fl).

Q De weerstandswaarden worden bepaald via de Q-factor van de lineaire resonantiekring.
Deze Q-factor van de kring wordt gesteld via (zie ook [UD Q = 35 + 120Vk. Hierin
is het feit verwerkt dat de Q-factor evenredig verloopt met de wortel uit de frequen
tie. Er wordt hier met opzet van een vrij lage Q-factor uitgegaan om een minimale
prestatie van het systeem te bekijken.
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Q Via de gevonden Q-faetor worden de serie-weerstanden Rsl en Rs2 (uit figuur 5.8)
bepaald: R sl := wQL en R s2 = 2'QL +Rs.diode'

Q Deze laatste twee punten worden voor zowel de zend-frequentie als voor zijn tweede
harmonisehe gedaan.

In figuur 6.3 zijn de resultaten van de simulaties te zien waarin de frequentie loopt van
f = 1 MHz tot f = 100 MHz voor vijf versehillende afstanden (R = 0.6, 0.8, 1, 1.2 en 1.4
m). De straal van de label bedraagt a = 3 em, de straal van de ontvangerspoel ar = 10
em en de serie-diode-weerstand R s diode = 0.2 n.

I

Si naal-ruis verhoudin eerste harmonisehe a=3 em
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Figuur 6.3: Signaal-ruis verhouding bij de ontvanger als funetie van de frequentie voor
versehillende afstanden van de label tot zender en ontvanger. De genomen waarden zijn a
= 3 em en ar = 10 em.
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Uit deze figuren kan geconcludeerd worden dat een zendfrequentie van 27 Mhz inderdaad
niet optimaal is. Voor de grond harmonische loopt het optimale frequentiebereik van 2 tot
24 MHz (net als bij het lineaire radio-detectie systeem). Voor de tweede harmonische loopt
dit bereik van van ongeveer 5 tot 12 MHz. Voor een afstand van 1 meter is voor de grond
harmonisch een signaal-ruis verhouding van ongeveer 28 dB haalbaar en voor de tweede
harmonische een signaal-ruis verhouding van 16 dB. In vergelijking met de resultaten van
het lineaire systeem zoals gegeven in [11], blijken de hier gevonden resultaten lager te
liggen.

6.8 Conclusie

Ret gehele radio-deteetie-systeem kan gemodelleerd worden als een antenne-systeem. Voor
een radio-detectiesysteem bestaande uit een zender, een ontvanger en een label waarin bij
aIle drie een loop-antenne en in het label een niet-lineaire condensator is opgenomen, is het
het frequentie-afhankelijke karakter van het systeem nader onderzocht. Daaruit blijkt dat
het frequentiegebied van 2 tot 24 MHz optimaal is voor detectie van de grondharmonische
en het gebied van 5 tot 12 MHz optimaal voor deteetie van de tweede harmonische. On
der ideale omstandigheden is bij de tweede harmonische een signaal-ruis verhouding van
ongeveer 16 dB haalbaar. Voor deteetie van de label is dit ruim voldoende.
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7. Vergroting van de signaal-ruis
verhouding

7.1 Inleiding

Onder ideale omstandigheden is een signaal-ruis verhouding van 16 dB voldoende om de
label betrouwbaar te detecteren. Ret in de vorige hoofdstuk beschouwde systeem kent
echter een aantal nadelen waardoor betrouwbare detectie niet gegarandeerd kan worden.
Voor grotere afstanden neemt de signaal-ruis verhouding van de tweede harmonische sterk
af, zoals in figuur 6.3 te zien is. Bovendien is de signaal-ruis verhouding sterk afhankelijk
van de stand van de label t.o.v. de richting van het magnetische veld. Indien de label
een hoek a maakt met de richting van het veld, dan scheelt dit een factor cos a in de
geinduceerde spanning en daarmee ongeveer een factor cos2 a in het getransporteerd ver
mogen naar de tweede harmonische. Bovendien gaat dan de veronderstelling niet langer
meer op dat aIleen de Hr-component een spanning bij de ontvanger induceert, maar zal
de vectoriele som van de H r en de lio-component dit doen (zie ook hoofdstuk 9). En
deze is altijd kleiner dan de H r-component op de as van de loop. Voor een betrouwbare
detectie van de label moeten dus een aantal methoden toegepast worden waardoor het
nadeel van de bovengenoemde punten verminderd wordt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan
op een aantal mogelijkheden waarmee de signaal-ruis verhouding verhoogd kan worden en
waardoor ook de betrouwbaarheid van het systeem vergroot wordt.

7.2 Geinduceerde spanning in de label

Ret middel waarmee de signaal-ruis verhouding vergroot kan worden, is door in de label
een grotere spanning te induceren. Deze blijkt, zoals in figuur 7.1 te zien is, vooral voor
grotere afstanden en hogere frequenties laag te zijn.

Om een voldoende grote tweede harmonische te verkrijgen zal in de label een spanning van
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Figuur 7.1: De geindueeerde spanning in de label als funetie van de frequentie en de afstand

een aantal mV geindueeerd moeten worden (vergelijk de prestatie voor R = 0.6 en R = 0.8
m).

De eerste vraag die gesteld kan worden, is tot hoe ver gegaan kan worden. Met andere
woorden, wat is de maximale spanning die in een label geindueeerd kan worden. Wat
betreft het magnetisehe veld is er een absolute bovengrens te geven, nl. de maximale
magnetisehe veldsterkte waaraan een mens bloot kan staan zonder dat daarbij sehadelijke
effeeten optreden (zie het vorige hoofdstuk). De eis om storingen bij andere apparaten
te voorkomen, is hier niet van toepassing omdat deze een eis stelt aan de veldsterkte op
ruime afstand van het systeem. Indien wordt aangenomen dat de maximale veldsterkte ter
plaatse van de label aanwezig is, is een maximale waarde voor de effeetieve waarde van de
spanning te geven die in een loop-antenne bestaande uit een enkele winding geindueeerd
kan worden voor in het frequentiegebied van f = 1 MHz tot f = 100 MHz:

(7.1 )

Uitwerken met Hmax = 1~.3 (J in MHz) en a = 4 em geeft

6 16.3 2 [ ]Vmax,eff = /10211"10 f 1 11"(0.04) = 0,65 V (7.2)

En deze waarde is onafhankelijk van de frequentie! Deze waarde is veel groter dan nodig
is om in de label een voldoende grote tweede harmonisehe te produeeren. Via wettelijke
eisen worden dus geen beperkingen gesteld om in een label een voldoende grote spanning
te indueeren.
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7.3 Mogelijkheden

Afstudeerverslag

Om de geindueeerde spanning te vergroten kunnen er drie methoden gevolgd worden:

(U Ret label-oppervlak kan vergroot worden.

al De spoel kan met meerdere windingen gewikkeld worden.

l:Il Er kan voor een andere eonfiguratie van de zender en ontvanger gekozen worden.

7.3.1 Vergroting label-oppervlak

Door vergroting van het oppervlak wordt er een grotere flux omvat zodat een grotere span
ning in de label wordt geindueeerd. Dit geeft inderdaad betere resultaten. Ret resultaat
van de simulaties met een labelstraal van 4 em is in figuur 7.2 te zieno Ret vergroten
van het labeloppervlak kan sleehts in beperkte mate gedaan worden omdat anders onhan
delbare afmetingen verkregen worden. In dit verband wordt meestal een standaardmaat
gehanteerd van 48 em2 (wat overeen komt met een straal van ongeveer 4 em), het oppervlak
van een erediteard.

De verbetering van de signaal-ruis verhouding bij de tweede harmonisehe bedraagt zo'n 12
a13 dB. Dit is een sterke verbetering, zodat voor maximale betrouwbaarheid een zo groot
mogelijk label-oppervlak gebruikt moet wordeno

7.3.2 Meerdere windingen

Ook met het wikkelen van de spoel met meerdere windingen wordt een grotere flux omvat.
Deze methode heeft als nadeel dat er sleehts een beperkt aantal windingen gebruikt kunnen
worden. Enerzijds om onhandelbare afmetingen te voorkomen en anderzijds omdat anders
andere effecten een rol gaan speleno Ret eerste effect dat dan optreedt, is dat de stroom
over de windingen niet meer constant aangenomen kan worden. Voor een enkele winding
wordt meestal een standaardwaarde van a < 0,04.:\ gehanteerd. Vertaald naar meerdere
windingen bedraagt voor f = 10 MRz en a = 4 em het maximaal aantal windingen
Nwin.a = Nwin .0,04 < 0,04.:\ = 0,04.30 m,:::::} Nwin < 30. Ret tweede effect dat
optreedt, heeft al invloed bij een geringer aantal windingen. Door het wikkelen ontstaat
er een eapaeitieve koppeling tussen de windingen. De ervaring leert dat bij de gebruikte
frequenties dit al bij een gering aantal windingen een dusdanige rol gaat spelen dat de
spoel op zieh zelf al resonant wordt waardoor de resonantiekring veranderL
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Figuur 7.2: Signaal-ruis verhouding bij de ontvanger als funetie van de frequentie voor
verschillende afstanden van de label tot zender en ontvanger. De genomen waarden zijn a

= 4 cm en aT = 10 cm.

Om toch het effect van het wikkelen met meerdere windigen te bekijken, is het systeem
bekeken waar de spoel slechts met een gering aantal windingen gelegd wordt. Ret wikkelen
van de antenne-spoel met meerdere windingen kan op twee manieren gedaan worden. Om
door de label een maximale flux te laten omvatten, blijft de resulterende straal van de
spoel bij beide manieren gelijk. Bij de eerste manier worden de windingen op elkaar gelegd.
Daarbij blijven zowel de loopstraal als de draadstraal gelijk. Bij de tweede manier worden
de windingen in elkaar gelegd (bijvoorbeeld op een credit-card). Om een zelfde spoel-straal
te blijven behouden moet de diameter van de draad verkleind worden. Ret gevolg van de
beide manieren is verschillend, zodat beide hier apart bekeken zullen worden.

De eerste manier heeft de volgende gevolgen:

Q De stralen a en b blijven gelijk.

Q In de label wordt een N maal zo grotere spanning geinduceerd. Rierdoor zal vooral
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voor grotere afstanden beter van de niet-lineariteit gebruik gemaakt worden.

a Het veld van de dipool wordt N maal zo groot zodat ook bij de ontvanger een N-maal
zo grotere spanning wordt gelnduceerd. Het afgeleverde vermogen zal hierdoor zelfs
N 2 maal toenemen.

a De inductiviteit wordt N 2 maal zo groot. De zelfinductie van een ringvormige spoel
wordt bepaald door

[H] (7.3)

waarin a de straal van de winding en 2b de draaddiameter is en de waarde van c
afhankelijk is van de veronderstelde stroomverdeling over de doorsnede van de draad
(c = 2 zonder skineffect en c = 1.5 met skineffect). Doordat de stralen a en b gelijk
blijven, wordt de inductiviteit N 2 maal zo groot. Om aan de resonantievoorwaarde
te blijven voldoen, moet de capaciteit N 2 maal zo klein worden.

a Bij de verliesweerstanden moet onderscheid gemaakt worden tussen die van de spoel
en van de condensator. De stralingsweerstand neemt N 2 maal toe (uitgestraald ver
mogen is immers N 2 maal zo groot). De spoelverliesweerstand wordt N maal zo groot
doordat er N windingen gelegd zijn. De condensatorverliesweerstand wordt echter
N2 maal zo klein. Tussen de (parallelle)-geleidingsweerstand van de condensator en
de capaciteit zelf bestaat de (quasi-statische) relatie [13]

G
-C

(7.4)

waarin (j en f materiaalconstanten zijn. De verliezen die in de condensator optre
den worden ongeveer N 2 maal zo klein. Vertaald naar een (serie)-verliesweerstand
betekent dit dat de verliesweerstand ongeveer N2 maal zo klein wordt.

Ook het proximity-effect zal een rol gaan spelen [17]. Afhankelijk van de verhouding
van de afstand tussen de windingen en de draaddiameter zal de verliesweerstand met
een bepaalde factor vermenigvuldigd moeten worden. Vooral voor kleine verhoudin
gen en een groot aantal windingen kan dit een zeer forse toename zijn. Voor een klein
aantal windingen en een een verhouding van ongeveer 1 bedraagt de vermenigvuldig
ingsfactor ongeveer 2 it 3. Voor de eenvoud wordt dit effect hier buiten beschouwing
gelaten.

a Zoals al eerder vermeld, zijn de verliesweerstanden groter dan de stralingsweerstand.
De vergroting van de weerstand zal hierdoor ongeveer een factor N bedragen. Dit is
niet geheel exact, zodat de resultaten een globale verandering weergeven.

De tweede manier heeft de volgende gevolgen.
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Q Ook hier zal een N maal zo grotere spanning geinduceerd worden en zal het secundaire
veld N maal zo sterk worden waardoor bij de ontvanger N 2 zo veel vermogen aan de
belasting zal worden afgegeven.

Q De draad-diameter wordt N maal zo klein om de zelfde wikkel-straal van de spoel te
handhaven.

Q De indcutiviteit zal hierdoor ongeveer een factor N 2 ln N groter worden waardoor de
capaciteit een factor N 2 ln N kleiner moet worden.

Q De capaciteitsverliesweerstand zal hierdoor ook een factor N 2 ln N kleiner worden. De
stralingssweerstand zal daarentegen N 2 ln N groter worden. De spoelverliesweerstand
zal een factor N 2 maal groter worden.

Q Gemiddeld gezien zal de vergroting van de weerstanden ongeveer een factor N 2 bedra
gen.

In de figuren 7.3 en 7.4 zijn de resultaten van de beide simulaties te zien waar de spoel met
meerdere windingen gewikkeld is. In figuur 7.3 is het resultaat te zien voor een vergroting
van de weerstanden met een factor N en in figuur 7.4 het resultaat voor een vergroting
met N 2 • De simulaties zijn gedaan bij f = 10 MHz voor een spoelstraal a = 4 em. Het
aantal windingen loopt van 1 tot 5 windingen en het geheel is bekeken als functie van de
afstand van de label tot de zender en ontvanger.

Uit de figuren 7.3 en 7.4 kunnen de volgende punten geconcludeerd worden.

III T .a.v. de eerste harmonische is er weinig verbetering te zien. De oorzaak hiervan
moet o.a. in de grotere belasting van het circuit door de uitwisseling met de tweede
harmonische gezocht worden. Een tweede belangrijke oorzaak is dat de ontvangen
signaal-ruis verhouding afhankelijk is van de gebruikte inductiviteit en capaciteit (zie
hoofdstuk 9). Een grotere inductiviteit levert een lagere signaal-ruis verhouding op.
Bij meerdere windingen neemt de inductiviteit toe en zou dus een lagere signaal-ruis
verhouding op moeten leveren. Een grotere geinduceerde spanning compenseert dit
effect.

~ Beide simulaties geven weI een duidelijker verbetering van de ontvangen signaal-ruis
verhouding voor de tweede harmonische. De verhoogde inductiviteit zorgt ook hier
weer voor dat bij een steeds groter aantal windingen de signaal-ruis verhouding niet
verder toeneemt.

Gl Het effect van meerdere windingen is vooral voor grotere afstanden merkbaar.
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Signaal-ruis verhouding 1=10 MHz eerste harmonisehe a=4 em
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Figuur 7.3: Signaal-Ruis verhouding bij de ontvanger waarbij de label-spoel uit meerdere
windingen bestaat en de vergroting van de weerstanden een factor N bedraagt. De spoel
straal bedraagt 4 em.

Ten slotte nog een kleine aanvulling. Bij meer windingen, zal er in de label een steeds
grotere spanning geinduceerd worden. Dit betekent dat op een gegeven moment het ge
bruikte rekenmodel niet langer meer geldig zal zijn. De SPICE-analyses in hoofdstuk 5
hebben echter aangetoond dat als het gebruikte model niet meer opgaat, de amplituden
Vi en Vi door toedoen van de geleiding en de diffussiecapaciteit toch nog zullen toenemen.
De werkelijke signaal-ruis verhoudingen zuBen dan nog een fraetie hoger liggen.

7.3.3 Andere configuratie zender en ontvanger

De dipool-antenne is de meest eenvoudige antenne-configuratie. Voor een magnetische
dipool overheerst in het nabije veld de (k~)3 term. De configuratie van de zender en ont
vanger kan echter zo gekozen worden dat in dit nabije veld nog hogere termen een rol gaan

60



7 Vergroting van de signaal-ruis verhouding Afstudeerverslag

Si naal-ruis verhoudin 1=10 MHz eerste harmonisehe a=4 em
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Figuur 7.4: Signaal-Ruis verhouding bij de ontvanger waarbij de label-spoel uit meerdere
windingen bestaat en de vergroting van de weerstanden een factor N 2 bedraagt. De spoel
straal bedraagt 4 em.

spelen [12]. Een loop-antenne heeft bovendien nog een groot nadeel. Een loop-antenne
produceert een lineair gepolariseerd veld. Dit betekent dat er twee richtingen zijn waar
de label, loodrecht op deze richtingen, niet gedetecteerd kan worden. Afhankelijk van de
beoogde applicatie, moet dus gedacht worden aan het toevoegen van extra componenten
aan het elektro-magnetische veld waardoor de prestatie van het systeem minder gevoelig
wordt voor de stand van de label t.o.v. de richting van het magnetische veld. Daarbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een circulair gepolariseerd veld waardoor een van
de richtingen, waarin de label niet gedetecteerd wordt, verdwijnt. Voor lopende band
systemen waarbij de stand van de label gegarandeerd kan worden, is dit niet noodzakelijk.

Voar maximale betrouwbaarheid moet dus onderzocht worden in hoeverre een dipool
antenne optimaal is. Of er een andere configuratie van de zender en ontvanger gekozen
moet worden, hangt af van metingen die aan een meetopstelling van het systeem verricht
worden. Ook moet met de meetopstelling bekeken worden wat het effect is van de hierboven
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7 Vergroting van de signaal-ruis verhouding

vermelde methoden om de signaal-ruis verhouding te vergroten.

7.4 Conclusie

Afstudeerverslag

De in de label geinduceerde spanning is vooral bij hoge frequenties vrij gering en zorgt
voor een niet zo betrouwbaar systeem. Deze betrouwbaarheid kan vergroot worden door
de geinduceerde spanning te vergroten. Dit kan bereikt worden door het label-oppervlak
te vergroten, door de spoel met meerdere windingen te wikkelen of door een andere con
figuratie van de zender en ontvanger te nemen. Het label-oppervlak kan echter niet te
groot gekozen worden en meestal wordt een standaardmaat ter grootte van een creditcard
gehanteerd. Het aantal windingen is door de capacitieve koppeling tussen de windingen
beperkt tot een aantal windingen en bovendien geeft een steeds groter aantal windingen
een steeds kleinere verbetering. Met een andere antenne-configuratie dan de loopantenne,
kan in het nabije veld een sterker magnetisch veld verkregen worden. Via het toevoegen
van extra componenten aan het veld kan het nadeel van de richtingsafhankelijkheid van de
stand van de label t.o.v. de richting van het magenetische veld zoals bij een loopantenne
verminderd worden. Of een andere configuratie van de zender en ontvanger noodzakelijk
is, hangt af van metingen die aan een meetopstelling verricht worden.
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8 Modellering van het niet-lineaire systeem

8. Modellering van
niet-lineaire systeem

8.1 Inleiding

Afstudeerverslag

het

In hoofdstuk 6 is de frequentie-afhankelijkheid van het niet-lineaire systeem onderzocht.
Uit de analyses blijkt dat voor excitatiefrequenties uit het frequentiebereik van 5 tot 12
MHz de label optimaal gedeteeteerd kan worden. De zender, de ontvanger en de label
bevinden zich in dit frequentiegebied voor zowel de grond als voor de tweede harmonise in
het nabije veld van een loopantenne (kr < 1). Hierdoor is het niet-lineaire radio deteetie
systeem, net als bij het lineaire systeem zoals in hoofdstuk 2 beschreven is, magnetisch
gekoppeld en kan het d.m.v. een aantal transformatorvergelijkingen beschreven worden.

8.2 Modellering

Door de niet-lineariteit in het systeem en omdat een aantal elementen frequentie-afhankelijk
zijn, moet voor de modellering van het systeem onderscheid gemaakt worden tussen de
beide harmonischen. Voor de eerste harmonische wordt het radio-deteetiesysteem gemod
elleerd zoals in figuur 8.1 aangegeven is.

De volgende transformator-vergelijkingen gelden nu voor het circuit bij de grond harmonis
che:

= jwLzlz + jwMzL + jwMzoL
= jwMzL + jwL1L + jwMoL
= jwMzoL + jwMoI1+ jwLoL

(8.1)

waarin Zo hier de ontvanger-impedantie voorstelt. De impedantie Zl bevat o.a. de ver
vangingsadmittantie van de niet-lineaire condensator. Doordat de stroom door de zender
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Figuur 8.1: Modellering van het radio-deteetie-systeem voor de eerste harmonische

vastIigt, speelt de zender geen rol bij de tweede harmonische. Het systeem kan zodoende
gemodelleerd worden zoals in figuur 8.2 te zien is.

Figuur 8.2: Modellering radio-deteetiesysteem voor de tweede harmonische

De volgende vergelijkingen zijn bij de tweede harmonische van belang.

(8.2)

De koppeling tussen deze twee harmonischen wordt door de niet-lineaire condensator ver
zorgd, zoals in het model van figuur 4.3 te zien is.

Opmerking. Doordat SPICE geen frequentieafhankelijke weerstanden kent, is dit model
moeilijk bruikbaar voor simulatie met SPICE.
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8.3 Overdrachten

Afstudeerverslag

Net als in hoofdstuk 2 wordt de totale overdraeht van lz naar L gegeven door

La _ jw..;r;L; [-k k k jwLI ]
/ - . L Z zo + z o· L Z
-z JW 0 + 0 JW I + I

(8.3)

waarin kz de koppelfaetor tussen de zender en de label, kz de koppelfaetor tussen de
ontvanger en de label en kzo de koppelfaetor tussen de zender en de ontvanger is. Voor
de systeemoverdraeht is deze overdraeht niet eeht belangrijk omdat deteetie van de label
voornamelijk via de tweede harmonisehe gedaan zal worden. Deze tweede harmonisehe
ontstaat in de label, zodat er een overdraeht lz naar II nodig is. Eliminering van L uit 8.1
en invoering van de koppelfaetoren geeft

It . k IJ:TL 1-/ = - JW z V llZlll. L + Z
-z JW I I

(8.4)

In deze overdraeht is de term voor de geindueeerde spanning E = -jwMzIz te herkennen.
In de label ontstaat een tweede harmonisehe. Noodzakelijk voor de systeemoverdraeht
is de overdraeht van de stroombron I 2k van het vervangingsmodel van de niet-lineaire
eondensator naar de ontvangerstroom. Gebruikmakend van de zeer kleine koppelfaetoren
wordt deze overdraeht gegeven door

La _ -j2wkoVLILoH ( )
-- 12w
I 2k j2wLo+ Zo

(8.5)

waarin H 1 (2w) de overdraeht van I 2k -+ It is, zonder dat daarbij rekening is gehouden
met de invloed van de ontvanger. Verder wordt I 2k gegeven door (zie hoofdstuk 4):

8.4 Simulaties aan het systeem

Dit systeem is gesimuleerd bij een exeitatie-frequentie van f = 10 MHz. De straal van de
spoel in de label is maximaal mogelijk genomen (a = 4 em). Het geheel is bekeken voor
versehillende waarden van de zenderstroom /z. De volgende punten zijn daarbij in aeht
genomen.
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o De zenderstroom legt het uitgestraald vermogen van de zender vast via Pt = J';,effRr .

Omdat het uitgestraald vermogen aan een maximum is gebonden, is ook de zender
stroom gebonden aan een maximale waarde. Invulling van 6.4 in 6.28 geeft met
m = I.Az

1 k4 A2
Pm = d

t
Zo 471" z I~ax,eff (8.6)

(Zo is hier de impedantie van de vrije ruimte). Met Pm = 0,65 /1W (maximale
zendvermogen), dt = ~, Zo = 12071", Az = 7I"a~, az = 10 em en f = 10 MHz geeft dit
een maximale effeetieve waarde voor de zenderstroom van

Imax,eff = 0,13 [A]. (8.7)

En dit is een kleinere waarde die voIgt uit de andere beperking:

16.3
Imax,effectief = 271" 0, 04 j = 0,41 [A] (8.8)

o De grootte van de overdraehtseoeffieienten worden bepaald door (zie vergelijking 6.10
met kZo/w = /10)

(8.9)

o De grootte van de inductiviteit van de labelligt vast (L = 86.9 nH). De inductiviteit
van de zender en ontvanger worden gelijk verondersteld en weI lOx zo groot als de
label-induetiviteit. Dit geeft de koppelfactoren (voor R = 1 m).

kz = ko = 1,15.10-4
; kzo = 2,8.10-5 (8.10)

Aan deze waarden is te zien dat de koppelfaetoren inderdaad zeer klein zijn. Een
afstand R anders dan 1 meter geeft een koppelfactor gelijk aan

k = kx,lm . ( )
x R3' X = Z,O,zo (8.11)

o De label-weerstanden zijn op dezelfde manier bepaald via de Q-factor zoals in het
hoofdstuk 6 besehreven is.

o De ontvanger is vermogensaangepast afgesloten. D.w.z. dat de ontvanger maximaal
vermogen afgeeft aan de belastingsweerstand.

Hieronder zijn er nog een tweetal vergelijkingen uitgewerkt noodzakelijk voor de overdraeht
naar de ontvanger bij de beide harmonisehen. Voor de overdraeht bij de eerste harmonisehe
is (L/:= L)
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jwL

jwL + Zl

_w2LC - 2w2LCo(1 + R2G - 2w2LC)
+jw [LG - 2w2LCo(R2C +2LG)]

[(1 +R2G - 2w2LC)(1 - 2w2LCo )

-w2LC + R 1(G - w22Co(R2C +2LG))]
+jw [(2LG + R2C)(1 - 2w2LCo ) + LG+

R1{C + 2Co (1 + R2G - 2w2LCn]

(S.12)

En voor de tweede overdracht (bron naar ontvanger):

j2wkoVLX2J"wC m V2j2wLo+Zo 02</>-1
Lo = - -(-1---S-w-2-L-C-

o
-)-=-2---Sw-2=-C-

o
-=-2R~1R::":::"""

2
---4-w-2""::L:":"'C-

o
--------

+jw [4Co R I +2Co {R2(1 - Sw2LCo ) - 16w2LCo R I + RIl]

(S.13)

In figuur S.3 zijn de ontvangerstromen van de beide harmonischen als functie van de zen
derstroom en van de afstand te zien.

In deze figuur is te zien dat voor toenemende zenderstroom al vrij snel de eindwaarde wordt
bereikt. Voor optimale prestatie zal echter toch de stroom maximaal uitgestuurd moeten
worden.

8.5 Conclusie

Het niet-lineaire radio-detectie-systeem kan in het optimale frequentiegebeid als een mag
netisch gekoppeld systeem beschouwd worden en zodoende door een aantal transformator
vergelijkingen beschreven worden.
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Figuur 8.3: Ontvanger stroom van de beide harmonisehen als funetie van de zenderstroom
en de afstand van de label tot de ontvanger en de zender, waarbij de label-spoel uit een
enkele winding bestaat. Verder zijn de volgende waarden gebruikt: L = 86.9 nH, L o =
L z = 869 nH, a = 4 em en f = 10 MHz.
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9. Praktische kanten van het niet
lineaire systeem

9.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is een radio-deteetie systeem bekeken waarbij seleetiviteit
d.m.v. niet-lineariteit verkregen wordt. Daarbij is uitgegaan van een bepaalde config
uratie van het systeem en is de prestatie (d.m.v. de signaal-ruis verhouding) onder die
omstandigheden bepaald. In dit hoofdstuk worden een aantal praktische aspekten van het
niet-lineaire systeem bekeken die invloed hebben op deze prestatie. Er wordt een mogeli
jke bouw van de label bekeken, welke deteetievorm het meest geschikt is om de label te
detecteren en hoe de betrouwbaarheid van het systeem bei'nvloed wordt door een aantal
praktische aspekten.

9.2 Bouw van de label

Voor maximale prestatie moet het labelcircuit een dubbele resonantiekring bevatten. Bij de
bepaling van de eigenfrequenties van het labelcircuit zijn een aantal voorwaarden gevonden
waar de waarden van de elementen moeten aan voldoen om een circuit te krijgen dat zowel
voor de grond als voor de tweede harmonische resonant is:

o De beide spoelen moeten zo veel mogelijk ongekoppeld te zijn.

o De verhouding van de beide induetiviteiten moet groter zijn dan Ig6.

De ontkoppeling van de beide spoelen kan op twee maniere bereikt worden.

[Il Door de spoelen loodrecht op elkaar te plaatsen. De koppelfaetor is immers evenredig
met de cosinus van de hoek die de spoelen met elkaar maken.
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Gl De ene spoel zo plaatsen t.o.v. de andere spoel dat een omvatte flux afkomstig van
de andere spoel gecompenseerd wordt door een andere omvatte flux van die spoel.

In figuur 9.1 IS aangegeven hoe de ontkoppeling via de eerste mogelijkheid bereikt kan
worden.

Figuur 9.1: Ontkoppeling door loodrechte plaatsing van de spoelen

Deze mogelijkheid kent echter een aantal nadelen waardoor deze onbruikbaar is. Door
loodrechte plaatsing van de spoelen ontstaat een label dat een drie-dimensionale vorm
aanneemt. Vanwege de handelbaarheid van de label is echter een twee-dimensionale vorm
gewenst (denk aan de creditcard). Om dan een zo goed als twee-dimensionale vorm te
verkrijgen, moet de ene spoel klein gemaakt worden t.o.v. de andere spoel. Maar om dan
een bepaalde inductiviteit te verkrijgen zal er een flink aantal windingen nodig moeten zijn.
De parasitaire capaciteit van de spoel zal dan echter niet langer meer verwaarloosbaar zijn.
Deze mogelijkheid is om deze reden niet goed bruikbaar.

De tweede mogelijkheid biedt meer mogelijkheden. Een voorbeeld van hoe een label er dan
uit ziet, is in figuur 9.2 weergegeven.

In het vlak met spoel L 1 is spoel L 2 in een acht-vorm opgenomen. Een omvatte flux in de
linker ring van L 2 afkomstig van spoel L 1 wordt gecompenseerd door een omvatte flux in
de rechter ring.

Voor de met het externe veld gekoppelde spoel L 1 geldt

(9.1)

waarin a de straal van de spoel en 2b de draaddiameter is. De waarde van L2 wordt
gevormd door de som van de afzonderlijke zelfinduetie-coefficienten van de beide ringen
plus de som van de wederzijdse induetie-coefficienten tussen de beide ringen. Tussen de
beide ringen treedt meekoppeling op. Vanwege symmetrie is de zelfinductiecoefficient van
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LI

Cl

Figuur 9.2: Voorbeeld opbouw van een label

de linker ring gelijk aan die van de reehter ring. De induetiviteit van L 2 wordt zodoende
gegeven door

(9.2)

waarm L2,1 de zelfinduetie-eoefIieient van een der beide ringen en k2,12 de koppelfaetor
tussen de beide ringen is. De waarde van L 2,1 voIgt uit 9.1. De bepaling van de koppelfae
tor is niet zo eenvoudig en kan proefondervindelijk bepaald worden. Er zijn een aantal
metingen hieraan verrieht en deze geven een koppelfaetor aan die vrij klein is, nl. tussen
de 0,05 en 0,1.

Praktische waarden Uitgaande van een maximale oppervlak van de label (a = 4 em)
en een draaddiamter van 2b = 0,5 mm, wordt een induetiviteit van L1= 284 nH gevonden.
Voor resonantie bij f=10 MHz en f=20 MHz is dan een eapaeiteit van C=223 pF nodig.
Indien a = 4 em en 2b = 1 mm, worden de waarden L 1 = 250 nH en C= 253 pF gevonden.
In beide gevallen zijn dit goede bruikbare waarden. Bijkomend voordeel is dat diodes met
zo'n grote junetie-eapaeiteit een kleine serie-weerstand bezitten, wat ten goede komt aan
de seleetiviteit van de label (door minder verliezen in de kring). Spoel L 2 moet in het vlak
met spoel L 1 liggen, zodat de straal van de ring 2 em bedraagt. Dit geeft met 2b =0,5 mm
een induetiviteit L 2,1 = 125 nH. Gebruikmakend van de gemeten koppelfaetor geeft dit een
induetiviteit van ongeveer L 2 = 270 nH.

Een probleem vormt eehter weI de eerder genoemde tweede voorwaarde, nl. dat tussen de
beide induetiviteiten de voorwaarde ~ > I; bestaat. Om aan deze voorwaarde te voldoen
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zal spoel L 2 met twee wikkelingen gelegd moeten worden. Om dan een inductiviteitsver
houding van 2 te halen moet de spoelstraal van L 2 verkleind worden. Deze moet dan
ongeveer 1,2 em bedragen. Een andere mogelijkheid om aan deze voorwaarde te voldoen is
bijvoorbeeld de rol van de beide spoelen om te draaien. Beide spoelen hoeven dan slechts
met een winding gelegd te worden. Maar dit leidt echter weer tot een scherpe verlaging
van de systeemprestatie. Simulaties geven aan dat de signaal-ruis verhouding dan zo'n 15
dB lager ligt.

Op de hier vermelde methode om twee ongekoppelde spoelen in een vlak te krijgen, zijn nog
een aantal variaties mogelijk. Lp.v. een ronde spoel kan een rechthoekige spoel genomen
worden (de creditcard-vorm). De tweede spoel kan ook nu weer in een achtvorm in de
eerste spoel opgenomen worden. Er wordt dan weliswaar door spoel L 2 meer flux omvat,
maar metingen wijzen uit dat dan ook dan spoel L 2 met minstens twee wikkelingen gelegd
moet worden om aan de voorwaarde te kunnen voldoen.

9.3 Detectie van de label

De label kan in principe via twee manieren gedetecteerd worden: door aIleen naar de
tweede harmonische te kijken die door het circuit op de label gegenereerd wordt of door
naar zowel de grond als naar de tweede harmonische te kijken. Detectie d.m.v. aIleen de
grondharmonische is niet zinvol. Ten eerste omdat dan de rechtstreekse overdracht van
de zender uit het ontvangen signaal nog verwijderd moet worden (complexe ontvanger)
en ten tweede kan door het aIleen naar de grond harmonische te kijken geen onderscheid
gemaakt worden met bijvoorbeeld de kinderwagen. Voor de detectie van de label d.m.v.
zowel de grond als de tweede harmonische, is een vrij complexe ontvanger nodig (ook weer
vanwege de rechtstreekse overdraeht van de zender) zodat deze mogelijkheid praktisch
gezien moeilijk bruikbaar is. De detectie d.m.v. de tweede harmonische ligt daarom ook
het meest voor de hand.

Omdat de ontvangstfrequentie bekend is, kan synchrone detectie gebruikt worden (de ont
vangstfrequentie kan d.m.v. een circuit met een kwadratisch karakter uit het zendsignaal
gehaald worden). Twee ~ogelijke detectieprincipes kunnen gebruikt worden: coherente en
incoherente detectie. Bij eoherente detectie is de fase van het inkomend signaal bekend en
kan de ontvanger daarop afgeregeld worden. Bij incoherente detectie fluctueert de fase van
het ontvangen signaal. Wat de foutenkans betreft (label weI of niet aanwezig) voor vooral
lage signaal-ruis verhoudingen, geeft coherente detectie betere resultaten dan incoherente
detectie [14]. Of eoherente detectie mogelijk is, hangt echter af of de totale fase-verandering
die in het systeem optreedt constant is onder aIle omstandigheden. Deze fase-verandering
vindt zijn oorzaak in twee zaken:
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l:Il Door het looptijdsverschil dat optreedt bij de overdracht van zender naar label en
label naar ontvanger.

lI} De faseverandering die optreedt in de label zelf (overdracht van de geinduceerde
spanning naar de stroom door de spoel bij de tweede harmonische).

9.3.1 Coherente detectie

Het principe-schema van een coherente ontvanger is in figuur 9.3 gegeven.

2cos(WoM8)

Figuur 9.3: Principe-schema coherente ontvanger

Het inkomend signaal s (t) = A cos(W 0 2t + ¢J) wordt gemixed met het oscillatorsignaal
xosc(t) = 2 COS(W02t +0). Na het wegfilteren van de hogere frequenties is het uitgangssignaal
gelijk aan

y(t) = LDF {s(t).x(t)} = LDF {2COS(W02t +0).ACOS(W02t + ¢J)}
= Acos(O - ¢J)

(9.3)

En is daarmee sterk afhankelijk van de faseverandering ¢J die in het systeem optreedt. Voor
optimale detectie bij deze detectievorm moet deze faseverandering onder aIle omstandighe
den (ongeveer) constant blijven: ¢J = O.

De eerste oorzaak van de faseverandering die in het systeem optreedt, geeft een fasevariatie
die vrij klein is. Bij f = 10 MHz geeft een afstand van zender naar label van 1 meter tussen
de zender en ontvanger t.g.v. het looptijdsverschil een faseverandering van 360°.f1Co +
360°.2flco = 360°.3.flco = 360°.3.107 /3.108 = 36° (waarbij rekening gehouden is met de
twee verschillende frequenties). Een afstand van 1,4 m, geeft een faseverandering van 50°.
Een totale fasevariatie van ongeveer 14°. Bij f = 5 MHz scheelt dit een factor twee, dus
18° om 25° zodat de fasevariatie ongeveer 7° bedraagt. Bij gebruik van het radio-detectie
systeem bij deze frequenties is de fasevariatie klein en is coherente-ontvangst wat dit punt
betreft goed bruikbaar.
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De tweede oorzaak van de faseverandering heeft echter een dusdanige invloed, dat coher
ente detectie moeilijk bruikbaar is. Indien de kring perfect is afgeregeld, d.w.z. dat er
precies W;l = 1/4LC geldt, is de fasevariatie die ontstaat in de label ook minimaal zoals
in figuur 9.4 te zien is (maximale fasevariatie bedraagt ongeveer 5°).

Faseverandering label C=1/(4wo' L)
O. 08 .-----.------.-....,---r-----,.------r---,----r----r----,

phi {radl I
i

i ~. ~~ ~~]~r~:~~~~i~~;~i~:iI=~E
iii i i l ! i
! . iii 1 1 l I

0.03 ·······..·v..·· ·····t ···· t···..• ·-t-···..·····-'t"····..• t············t·..····--·--t···········'t"··········

O. 02 i 1 1 1 .1 .1 .1 .1 1 .
O. 01 1 1 1 1 .1 1 .1 1.. .

o 1 1 1 1 .1. 1 1 .1 1 .
~ ! ! ! ! ~ ! l j

- 0 . 01
0 L...----:'.1----':-2-~3--4.:'"----'5:----':6--7=------78----':-9----!10

_ E{mVl

Figuur 9.4: Faseverandering in de label bij perfecte afregeling als functie van de bronspan
ning

Praktisch gezien, zal de kring echter nooit perfect afgeregeld zijn. De faseverandering die
dan in de label optreedt, is sterk afhankelijk van de geinduceerde spanning in de label en
daarmee ook sterk afhankelijk van de afstand van de label tot de zender en ontvanger. Dit
is in figuur 9.5 weergegeven waarin de capaciteit iets verschilt van de resonantie-capaciteit
aangegeven met C = 1/4W;t L.

De faseverandering die in de label optreedt, is sterk afhankelijk van de gebruikte induc
tiviteit en capaciteit en coherente detectie is daarom praktisch gezien moeilijk bruikbaar
voor de detectie van de tweede harmonische.

9.3.2 Incoherente detector

Er zal dus incoherente detectie gebruikt moeten worden. De meest voor de hand liggende
detectie is dan de detectievorm waarvan het principeschema in figuur 9.6 te zien is.

Het uitgangssignaal is gelijk aan
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Faseverandering label C=O.975/(4wo 2 L)
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Afstudeerverslag

Figuur 9.5: Faseverandering in de label bij niet perfectie afregeling, met C = 0,975/ (4W;1 L)

2cos(wo.tl

Drempel

Detector

Figuur 9.6: Principeschema omhullende detectie
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9 Praktische kanten van het niet-lineaire systeem Afstudeerverslag

y(t) = [LDF {2eos(wo2t)Aeos(w02t + 4>)}]2 + [LDF {2sin(w02t)Aeos(w02t + 4>)}]2
= [Aeos(4))]2 + [Asin(4)W = A2

(9.4)

En is daarmee onafhankelijk van de fase 4>.

9.4 Parameter-gevoeligheid

Aan vergelijking 5.16 (overdraeht bronspanning naar de spanning over de niet-lineaire
condensator bij de eerste harmonisehe), is te zien dat deze afhankelijk is van de gebruikte
induetiviteiten en eapaeiteiten. Dit is ook aan figuur 9.5 te zien is waar de in de label
veroorzaakte faseverandering afhankelijk is van deze waarden. Bij niet perfeete afregeling
van de resonantiekring, is ook de amplitudekarakteristiek afhankelijk van de gebruikte
induetiviteiten en eapaeiteiten. Het verloop van deze amplituden komt overeen met de
amplitudekarakteristieken zoals deze in hoofdstuk 5 gegeven zijn. Bij perfeete afregeling
van de kring blijkt de signaal-ruis verhouding ook afhankelijk te zijn van de gebruikte
waarden. In figuur 9.7 is de signaal-ruis verhouding bij resonantie (J = 10 MHz) als
funetie van de gebruikte induetiviteit te zien (de gebruikte waarden zijn a=4 em, ar =10
em en Rs = 0.2 n).
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(~1 {dB} 35

Figuur 9.7: Signaal-ruis verhouding bij resonantie als funetie van de gebruikte spoel- en
eapaci tei tswaarden

Binnen een bepaald gebied is de signaal-ruis verhouding maximaal en buiten dit gebied
neemt deze snel af. Deze afhankelijkheid van de signaal-ruis verhouding van de gebruikte
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inductiviteit zorgt er voor dat bij het wikkelen van de spoel met meerdere windingen de
signaal-ruis verhouding steeds minder toeneemt alhoewel in de label een steeds groter span
ning wordt geinduceerd. De inductiviteit en capaciteit moeten met zorg gekozen worden.

9.5 Hogere Q-factor

Bij aIle voorgaande simulaties is ui tgegaan van een vrij lage Q-factor (Q ~ 100) en een vrij
hoge diode serieweerstand Rs (Rs = 0.2 n) ter bepaling van de parasitaire weerstanden
van de resonantiekring. Indien de label zorgvuldig gemaakt wordt, kan een hogere Q-factor
gehaald worden. Bij de ontwikkeling van de labels van het PARIS-systeem is een Q-factor
van tussen de 200 en 300 gehaald. Een goede keuze van de diode kan er tevens voor zorgen
dat de serie-weerstand zeer klein kan zijn. Op de markt zijn er diodes verkrijgbaar met
een waarde tussen de 1 mn en 1 n.

Ret gevolg van een hogere Q-factor en van een kleinere serie-weerstand is dat in de label
zelf minder vermogen wordt gedissipeerd zodat er meer uitwisseling optreedt met de tweede
harmonische. De signaal-ruis verhouding wordt daarmee verbeterd! Deze verbetering is
voorval van belang bij grotere afstanden. In figuUf 9.8 is het effect van een hogere Q-factor
en een kleinere diode serie-weerstand te zien. De Q-factor bedraagt ongeveer 200, terwijl de
serie-weerstand een waarde van 50 mn heeft. In deze figUUf is te zien dat de signaal-ruis
verhouding inderdaad sterk verbeterd is, vooral voor grotere afstanden van de label tot
zender en ontvanger.

9.6 Afhankelijkheid van de stand van de label bij een
loopantenne

Zoals al eerder vermeld, produceert een loop-antenne een lineair gepolariseerd veld. Een
label kan nu op twee manieren liggend in het verlengde van het veld geplaatst worden
zonder daarbij gedetecteerd te worden. In de voorgaande hoofdstukken is echter aIleen
gekeken naar de Hr-component op de as van de loop. In werkelijk is er sprake van de
vectoriele superpositie van de H r en de & component als functie van de hoekverdraaing
O. De resulterende magnetische vector H res zal hierdoor niet aIleen van grootte van de
Hr-component op de as van de loop verschillen maar zal ook een andere richting hebben:

H... H'" H'" m { 0'" 1. O ... }res = _rer + :!..:!...(}eO = --3 COS er + - sm eO
21rT 2
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Figuur 9.8: Effect op de ontvangen signaal-ruis verhouding van de tweede harmonische bij
een hogere Q-factor en een kleinere diode serie-weerstand

De grootte van deze component wordt gegeven door

... m 1
H res = IH res I= --3 cos2 () + -4 sin2

()
211T

(9.6)

En zal dus nooit geheel verdwijnen. Deze vector heeft een maximale amplitude op de as
van de loop. In figuur 9.9 is de richtingsafhankelijkheid en de grootte van de magnetische
vector als functie van de hoek () aangegeven.

Praktisch gezien zal bij verplaatsing van de label bijna nooit onder aIle omstandigheden
liggen in de richting van het magnetische veld en kan de label weI gedetecteerd worden,
mits de afstand tot de zender niet te groot is en door de label een zo groot mogelijk flux
wordt omvat. Ret nadeel blijft dat in dit soort gevallen de resulterende magnetische vector
altijd kleiner is dan de Hr-component op de as van de loop en een kleinere geinduceerde
spanning zal geven en dus ook een kleinere signaal-ruis verhouding. Vooral voor grotere
afstanden van de label tot de zender en ontvanger is dit nadelig.
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Figuur 9.9: Richting van H res als functie van de hoek e.

Afstudeerverslag

Gezien de genoemde argumenten, moet aan een andere configuratie van de zender en
ontvanger gedacht worden. Daarmee kan in het nabije veld van de zender ten eerste een
sterker magnetisch veld gecreeerd worden en ten tweede kan de richtingsafhankelijkheid
van de label t.o.v. het magnetisch veld verminderd worden (zie ook de opmerkingen in
hoofdstuk 7).

Bij alle configuraties moet weI aan de beide velsterkte-eisen voldaan worden. In [12] is
een configuratie bekeken waar in het verre veld de veldsterkte snel afneemt waardoor
vrij gemakkelijk aan de EMC-eis voldaan wordt. In het nabije veld kunnen de hogere
orde termen er echter voor zorgen dat er niet aan de schadelijkheids-eis voldaan is en de
configuratie niet gebruikt mag worden.

Opmerking. Er zijn een aantal suggesties gegeven waarmee de signaal-ruis verhouding,
bij het gebruik van een loop-antenne, sterk verbeterd wordt. Deze verbeteringen kunnen
ervoor zorgen dat een loop-antenne toch gebruikt kan worden om een voldoende betrouw
baar systeem te krijgen. Of dit werkelijk het geval is, moet via metingen aan het systeem
bepaald worden.

9.7 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn een aantal praktische aspekten van het niet-lineaire radio detectie
systeem bekeken. Er is een mogelijk bouw van de label gegeven waarin twee spoelen zijn
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opgenomen die vrijwel ongekoppeld zijn. Deze ontkoppeling wordt bereikt door de ene spoel
in een achtvorm in de andere spoel op te nemen. Tevens is bekeken welke detectievorm het
meest geschikt is om de label te deteeteren. Detectie van de tweede harmonische ligt het
meest voor de hand en is zelfs noodzakelijk om de label van bijvoorbeeld de kinderwagen te
onderscheiden. Omdat de ontvangstfrequentie bekend is, kan synchrone detectie gebruikt
worden. Doordat de fase van het ontvangen signaal kan fluctueren, is coherente detec
tie praktisch gezien moeilijk bruikbaar. Er moet incoherente detectie gebruikt worden.
De signaal-ruis verhouding is afhankelijk van de gebruikte inductiviteiten en capaciteiten.
Zorgvuldige bouw van de label en een geschikte keuze van de diode kan er voor zorgen dat
een verbetering van de signaal-ruis verhouding optreedt.
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1
10. Conclusies I-------

10.1 Inleiding

Een radio detectie-systeem bestaat uit een zender, een ontvanger en een label dat een
of andere vorm van informatie bezit. Het systeem moet in staat zijn om onderscheid te
maken tussen een label en andere objecten. Dit vereist een bepaalde selectiviteit van de
label. Selectiviteit kan verkregen worden door in de label een resonantiekring op te nemen.
De hogere Q-factor van de kring dient dan als onderscheidingspunt. Een tweede vorm
van selectiviteit kan verkregen worden door in de label een niet-lineariteit op te nemen.
M.b.v. deze niet-lineariteit worden hogere harmonischen gegenereerd die als onderschei
dingspunten gebruikt kunnen worden. Hier is een radio detectie-systeem bekeken waar
niet-lineariteit gebruikt wordt om de selectiviteit te verkrijgen. Deze niet-lineariteit is
daarbij gekoppeld aan resonantie. Het systeem wordt magnetisch gekoppeld beschouwd,
d.w.z. dat er met niet al te hoge frequenties gewerkt zal worden (tot enkele MHz). De
volgende punten zijn bekeken.

~ Welk niet-lineair element kan in het labelcircuit opgenomen worden om een goed
niet-lineair effect te krijgen.

~ Door de niet-lineariteit ontstaan in de label hogere harmonischen. Welk circuitmodel
kan gebruikt worden om aan de niet-lineariteit te rekenen om de hogere harmonischen
te bepalen.

1Il Kan een enkele resonantiekring gebruikt worden om een voldoende grote betrouw
baarheid van het systeem te krijgen of moet deze juist verkregen worden door het
toepassen van een (dubbele) resonantiekring dat zowel bij de grond als bij de tweede
harmonische resonant is.

~ In welk frequentie-bereik moet de excitatie-frequentie liggen om de label zo betrouw
baar mogelijk te detecteren.

ijJ Welke middelen staan tot de beschikking om de prestatie of betrouwbaarheid van het
systeem te vergroten.
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10.2

10.3

Resultaten

Een lineair radio detectie-systeem

Een magnetisch gekoppeld lineair radio deteetie-systeem (label bevat aIleen lineaire ele
menten) kan d.m.v. een aantal transformatorvergelijkingen beschreven worden. Uit deze
vergelijkingen is een overdracht van zender naar ontvanger af te leiden met o.a. de aan
wezigheid van een label. Naast een labelsignaal wordt ook een zendsignaal ontvangen. Dit
zendsignaal zal in de meeste gevallen sterker zijn dan het labelsignaal zodat een complexe
ontvanger nodig zal zijn om het labelsignaal van het zendsignaal te onderscheiden. Deze
rechtstreekse overdracht is een groot nadeel van een lineair radio detectie-systeem. Bij een
niet-lineair radio deteetie-systeem ontstaan in de label hogere harmonischen waarvoor de
rechtstreekse overdracht tussen zender en ontvanger niet aanwezig is. De ontvanger kan
daardoor veel eenvoudiger uitgevoerd worden.

10.3.1 N iet-lineair element

De niet-lineariteit wordt gekoppeld aan resonantie door in een resonantiekring een niet
lineair element op te nemen. Gekozen is om een niet-lineaire condensator te gebruiken.
Een voorbeeld van een niet-lineaire condensator is de junctie-capaciteit van een diode.
De diode kan gerepresenteerd worden door een serieschakeling van een weerstand met een
paralleischakeling van de junctie-capaciteit, de diffusiecapaciteit en de geleiding. Doordat
de koppelingen tussen de zender, ontvanger en label klein zijn, zullen ook de spanningen
over de diverse elementen klein zijn. De stromen door de geleiding en de diffusiecapaciteit
zijn bij deze lage spanningen verwaarloosbaar t.o.v. de stroom door de junetie-capaciteit.
De diode kan onder deze omstandigheden gerepresenteerd worden door de serieschakeling
van een weerstand en een niet-lineaire condensator en kan zodoende gebruikt worden als
een niet-lineaire condensator.

10.3.2 Ret circuitmodel

M.b.v. de niet-lineaire condensator worden in de label hogere harmonischen gegenereerd.
Om een circuit te bekijken dat een of meerdere niet-lineariteiten bevat, wordt in de netwerk
theorie een bepaald model gebruikt. In dat model wordt onderscheid gemaakt tussen het
lineaire gedeelte (de excitatie-bronnen en de lineaire elementen) en de niet-lineaire ele
menten. Daarbij wordt Steady-State verondersteld, zodat aIle spanningen en stromen van
het circuit te schrijven zijn als een Fourier-reeks. De Fourier-reeksen van de "klemgroothe-
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den" van het niet-lineaire element worden in de niet-lineaire vergelijking, die meestal door
een (afgebroken) machtreeks wordt benaderd, ingevuld. Bij elke frequentie voIgt een re
latie tusssen de Fourier-componenten van de klemgrootheden. Ret lineaire circuit kan
eenvoudig bij de beschouwde frequenties via complexe rekenwijze doorgerekend worden.
De harmonische componenten die uit beide beschouwingen volgen, moeten een gelijkheid
geven. Dit principe wordt Harmonic Balance genoemd.

Dit model is uitgewerkt voor het geval dat het circuit een junctiecapaciteit bevat. Daarbij
is de veronderstelling gemaakt dat het signaal slechts twee frequenties bevat (de grond
en de tweede harmonische). Er blijkt nu een uitwisseling op te treden tussen de beide
harmonischen. De excitatiebron merkt dit doordat i.p.v. de niet-lineaire condensator een
impedantie gezien wordt dat afhankelijk is van de uitwisseling met de tweede harmonische.
Bij de tweede harmonische kan de niet lineaire condensator vervangen worden door een
stroombron met een lineaire condensator als inwendige impedantie. Via deze bron kan bij
de tweede harmonische vermogen aan het circuit geleverd worden.

10.3.3 Resonantiekring

Ret circuitmodel is toegepast op een labelcircuit dat bestaat uit een enkele resonantiekring
waarin de condensator vervangen is door een niet-lineaire condensator. Gekeken daarbij
is naar de spanning die bij de beide harmonischen over de condensator staat. De ampli
tude van de spanning bij de tweede harmonische blijkt te klein te zijn om een voldoende
grote betrouwbaarheid van het systeem te kunnen garanderen. Daarom is naar een circuit
gekeken dat zowel bij de grondharmonische als ook bij de tweede harmonische resonant is
(dubbele resonantiekring). De resultaten van deze dubbele kring zijn duidelijk beter dan
die van een enkele resonantiekring. Voor maximale betrouwbaarheid moet een dubbele
resonantiekring gebruikt worden.

Een dubbele resonantiekring bevat twee spoelen en twee condensatoren. Bij de bepaling van
de eigenfrequenties van de kring zijn een tweetal voorwaarden naar voren gekomen waaraan
de waarden van de componenten moeten voldoen voor een praktische realisatie. Ten eerste
dienen de spoelen nagenoeg ongekoppeld te zijn. Ten tweede moet de verhouding van de
beide induetiviteiten aan een bepaalde relatie voldoen. Uit de analyses komt de invloed
van de niet-lineariteit naar voren. Doordat er een uitwisseling met de andere harmonische
optreedt, wordt de Q-faetor van de kring lager en verschuift de resonantiefrequentie van de
kring. Bij lage spanningen is deze invloed nog verwaarloosbaar maar neemt bij toenemende
spanning toe.

M.b.v. het computerprogramma SPICE is gecontroleerd in hoeverre het gebruikte circuit
model met de gemaakte veronderstellingen accuraat is. Ret blijkt dat vooral voor kleine

83



10 Conclusies Afstudeerverslag

geinduceerde spanningen (zoals deze bij het detectie-systeem verwacht worden) het model
vrij nauwkeurig is. Voar grotere spanningen zullen ook de geleiding en diffusiecapaciteit
van de diode een rol gaan spelen en is het model niet langer meer accuraat. Deze elementen
zorgen er toch voor dat hogere harmonischen in het signaal aanwezig zullen zijn.

10.3.4 Frequentie-bereik

Het gehele deteetie-systeem kan gerepresenteerd worden als een antenne-systeem, Uit
gaande van het geval dat de zender, ontvanger en label een loop-antenne bevatten (de
meest eenvoudige antenne-configuratie), is de signaal-ruis verhouding bij de ontvanger als
functie van de frequentie bepaald. Daarbij zijn ideale omstandigheden verondersteld (de
label omvat maximale flux). Voor optimale deteetie van de eerste harmonische (maximale
signaal-ruis verhouding) moet de excitatiefrequentie in het frequentiebereik van 2 tot 24
MHz liggen. Voar de tweede harmonische loopt dit bereik van 5 tot 12 MHz. Uitgaande
van een afstand van label tot zender en ontvanger van 1 m is een signaal-ruis verhouding
van 37 dB voor de eerste harmonische en 27 dB voor de tweede harmonische haalbaar (bij
een labelstraal van 4 em). Hiermee kan de label op een betrouwbare wijze gedeteeteerd
worden.

10.3.5 Verhoging van de betrouwbaarheid en prestatie

Indien door de label geen maximale flux wordt omvat, doordat deze bijvoorbeeld niet
loodrecht op het magnetische veld staat, neemt de signaal-ruis verhouding sterk af. Be
trouwbare detectie van de label kan dan niet gegarandeerd worden. Door het toepassen van
een aantal methoden kan de prestatie en betrouwbaarheid echter verhoogd worden. Dit
kan bereikt worden door in de label een hogere spanning te induceren waardoor een grotere
signaal-ruis verhouding verkregen wordt. Deze spanning kan door drie methoden verhoogd
worden. Ais eerste kan het labeloppervlak vergroot worden waardoor een grotere flux wordt
omvat. Om onhandelbare afmetingen te voorkomen wordt meestal een standaardformaat
aangehouden van 48 cm2 (de grootte van een creditcard). Ten tweede kan de labelspoel
met meerdere wikkelingen gewonden worden. Het aantal windingen is echter door de ca
pacitieve koppeling tussen de windingen beperkt en bovendien blijkt dat een steeds groter
aantal windingen een steeds kleinere verbetering Ievert. De derde mogelijkheid is om een
andere antenne-configuratie dan de loopantenne te nemen. De loopantenne is de meest
eenvoudige antenne-configuratie die te bedenken is. Via een andere configuratie kan ter
plaatse van de label een sterker magnetische veld en dus een grotere geinduceerde span
ning verkregen worden. Bij een loop-antenne zijn bovendien twee richtingen aan te geven
waarin een label, loodrecht op deze richtingen, niet gedeteeteerd kan worden. Via een an-
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dere eonfiguratie kan aan het magnetisch veld een extra component toegevoegd waardoor
de geinduceerde spanning minder afhankelijk wordt van de stand van de label t.o.v. de
riehting van het magnetisch veld.

10.3.6 Detectie van de label

Via de door de label geereeerde tweede harmonische kan de label gedetecteerd worden.
Omdat de ontvangstfrequentie bekend is, kan synchrone detectie gebruikt worden. Coher
ente detectie blijkt praktiseh gezien moeilijk bruikbaar doordat de faseverandering die in
de label optreedt is sterk afhankelijk van de gebruikte inductiviteiten en eapaeiteiten en
van de geinduceerde spanning in de label. Er moet aldus incoherente detectie toegepast
worden waarbij dan de amplitude van het ontvangen signaal gedeteeteerd moet worden.

10.3.7 Een aantal praktische zaken

Bij de bepaling van de eigenfrequenties van de dubbele resonantiekring is ervan uitgegaan
dat de beide spoelen nagenoeg ontkoppeld zijn. Deze ontkoppeling kan bereikt worden
door de ene spoel in een acht-vorm in de andere spoel te plaatsen. De signaal-ruis ver
houding blijkt verder afhankelijk te zijn van de gebruikte induetiviteiten en eapaciteiten.
De signaal-ruis verhouding kan door zorgvuldige bouw van de label (hogere Q-factor) en
door gesehikte keuze van de diode (lage serie-weerstand) sterk verbeterd worden waardoor
de betrouwbaarheid van het systeem verhoogd wordt.

10.4 Nader uitzoeken

Of het systeem bruikbaar is, hangt af van een aantal zaken die nog nader onderzoeht
moeten worden. Een aantal van deze punten kan pas goed bekeken worden als er een
proefopstelling van het niet-lineaire radio detectie-systeem aanwezig is waaraan metingen
verrieht kunnen worden.

Q Welke objecten bezitten een niet-lineair karakter en beinvloeden daarmee de systeem
prestatie (bijvoorbeeld wederom de kinderwagen).

Q Kan een loopantenne gebruikt worden om een voldoende betrouwbaarheid van het
systeem te krijgen (ook indien de eerder genoemde methoden toegepast worden
om een grotere signaal-ruis verhouding te krijgen) of moet een andere antenne
eonfiguratie toegepast worden.
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Cl De junctie-capaciteit kan goed gebruikt worden als niet-lineair element, maar zijn er
andere (sterkere) vormen van niet-lineariteit beschikbaar.

Cl Kunnen er i.p.v. een excitatiefrequentie twee frequenties gebruikt worden om een
verschil- of somfrequentie te genereren. Kijkend naar de vergelijkingen van Manley
Rowe treedt er t.o.v. een van de frequenties signaalversterking op. Een nadeel
is echter, gezien de hier gevonden resultaten, dat er dan waarschijnlijk een reso
nantiekring nodig is die voor drie frequenties resonant zal moeten zijn.

Cl Is het met een niet-lineaire condensator mogelijk om een zgn. parametrische ver
sterker te verkrijgen. Riermee kan in de label de halve excitatie-frequentie gegenereerd
worden. Andere objeeten zijn hiertoe niet in staat, zodat dan een grote mate van
seleetiviteit verkregen wordt.

10.5 Algehele conclusie

Gekeken is naar de haalbaarheid van een magnetisch gekoppeld radio deteetie-systeem
waarbij selectiviteit door niet-lineariteit verkregen wordt. Bij het onderzochte systeem be
vat de label een resonantiekring waarin een niet-lineaire condensator is opgenomen waarmee
hogere harmonischen wordt opgewekt. De koppeling tussen de label, zender en ontvanger
geschiedt daarbij m.b.v. de meest eenvoudige antenneconfiguratie, nl. de loopantenne. De
gevonden resultaten geven aan dat dit detectie-systeem onder ideale omstandigheden ge
bruikt kan worden om een label op een betrouwbare wijze te deteeteren. Ret beschouwde
systeem kent door het gebruik van de loopantenne een aantal nadelen waardoor betrouw
bare detectie niet onder aile omstandigheden gegarandeerd kan worden. De gevonden
resultaten zijn echter hoopvol in die zin dat verdere ontwikkeling van niet-lineaire radio
detectie-systemen aan te bevelen is. Definitieve uitspraken over de bruikbaarheid van een
loopantenne of dat een andere antenne-configuratie gebruikt moet worden, kan pas gedaan
worden als een proefopsteiling van het deteetie-systeem aanwezig is waaraan metingen
verricht kunnen worden.
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A. Opgenomen vermogen niet lin
eaire condensator

A.I Inleiding

In deze bijlage wordt het bewijs geleverd dat een niet-lineaire condensator gemiddeld geen
vermogen opneemt. Het bewijs wordt op twee manieren geleverd. Bij de eerste manieren
worden de aannames gebruikt zoals deze in hoofdstuk 4 vermeld staan: in het signaal komen
slechts drie frequenties voor en de karakteristiek wordt benaderd door een machtreeks.
Een algemeen bewijs voor een condensator met een willekeurige niet-lineaire karakteristiek
wordt met de tweede manier gegeven. Bij beide bewijzen wordt uitgegaan van Steady-State.

A.2 Bewijs eerste manier

Ga uit van de stroom i door en de spanning v over een niet-lineaire condensator. Doordat
Steady-State verondersteld wordt, kunnen beide als een Fourier-reeks geschreven worden.

v = ""' V e
jmwt

L....J-m
m

(A.I)

i = ""' I e
jnwt

L....J-n
n

waarin V en I complexe amplituden zijn. Het produkt van v en i levert het momentaan
opgenomen vermogen p.

p = v.i = L L~Lej(n+m)wt

m n
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Het gemiddeld opgenomen vermogen door het element wordt zodoende (de DC-component):

(A.3)
m n

Voor een niet-lineaire capaciteit waarvan de karakteristiek weergegeven wordt door

is de stroom gelijk aan

(A.4)

(A.5)

Het eerste deel is het zelfde als bij een lineaire capaciteit waarvan het gemiddeld opgenomen
vermogen gelijk is aan nul. Uitwerken van het tweede deellevert

z = ~ I einwt = q !i (~ V ei/wt) 2L.J -n 2 dt L.J ..!......J
n /

(A.6)

- !i {~~V veinwt }- q2 dt ~~ -n-k-k

= q ~~JonwV Vejnwt
2 L.JL.J -n-k~

n k

Zodat het gemiddeld opgenomen vermogen van het tweede deel gelijk is aan

Pgem = L j q2nwV -n L V n-kV k
n k

(A.7)

(A.8)

Indien er slechts drie frequenties in het signaal voorkomen (0,/ en 2f met de bijbehorende
amplituden Vo , V±l en V±2), dan is het gemiddeld opgenomen vermogen glijk aan

Pgem = jq2WV _1(V2V -1 +Vd::, +LVI +V_I V 2)
-jq2WV1(V1V -2 +LL1 +V -lL +V -2V 1)
+jq22wV-2(V2L +VIV I +LV2)
-jq22wV2(V-2L +V -1~1 +V -2.£J

- 0
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Niet alleen is te zien dat er gemiddeid geen vermogen wordt opgenomen, maar ook dat het
opgenomen vermogen bij de eerste harmonische geIijk is aan het geleverde vermogen bij de
tweede harmonische. Indien Va = 0, dan worden deze vermogens gegeven door:

A.3 Algemeen bewijs

(A.9)

Een algemene beschrijving voor de niet-lineaire karakteristiek is

q(v) = f(v)

Ret gemiddeid opgenomen vermogen is gelijk aan

1 iT d 1 [T dv
Pgem = T a v dt {f(v)} dt = T Jo vJ'(v) dt dt

(A.IO)

(A.H)

Noem nu vJ'(v) = g'(v). Dit is geoorloofd omdat de functie f(v) en zodoende ook zijn
afgeleide l'(v) een functie van v is. Dit invullen Ievert

(A.I2)

Doordat van Steady-State is uitgegaan, geldt er

(A.I3)

zodat eenvoudig voIgt dat een niet-lineaire condensator gemiddeid geen vermogen opneemt.
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lB. Maximale veldsterkten I._------

B.l Inleiding

Aan elk elektrisch apparaat zijn eisen gesteld aan de grootte van het elektro-magnetisch
veld. Deze kunnen in twee groepen onderverdeeld worden.

Ql EMC-eisen. Om interferentie met andere apparaten te voorkomen zijn er eisen
gesteld aan de maximale veldsterkten op een bepaalde afstand van het apparaaL

~ Veiligheids-eisen. Deze eisen betreffen de veiligheids-niveaus van het veld waarbij
geen schadelijke effecten bij de mens optreden.

In deze bijlage zuBen deze eisen nader beschreven worden.

B.2 EMC-eisen

Deze EMC-eisen hebben vooral betrekking op het voorkomen van interferentie bij andere
apparaten [15]. Daartoe wordt het elektromagnetische veld op een bepaalde afstand van het
apparaat bekeken. Hiervoor moet onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende
klassen van apparaten: /(lasse A en /(lasse B.

o Klasse A. Apparaten dat voor commercieel, industrieel of voor zakelijke gebruik
bedoeld is, exc1usief de apparaten dat mede voor huishoudelijk gebruik bedoeld is.

o Klasse B. Apparaten zoals computer spelletjes, personal computers en personal
computer randapparatuur dat voor huishoudelijk gebruik bedoeld is. Ook indien
deze in commerciele, industriele en zakelijke omgeving gebruikt wordt.
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De maximale effeetieve waarde veldsterkten die aan beide klasse van apperaten zijn gesteld,
zijn in tabel 1 als functie van de frequentie weergegeven.

Tabel 1
VDE Limits (30 meter)

freq J(lasse A J(lasse B
(MHz) (dB pV jm) (dB pV jm)

0.009-0.15 65 34
0.15-0.285 65 34
0.285-0.49 79 34
0.49-0.70 64 34
0.70-1.605 64-35* 34
1.605-3.95 67-59* 34

3.95-30 45 34

* Neemt lmealr met de logantme van de frequentie af.

Toelichting Elk apparaat kan als een antenne gerepresenteerd worden. Een antenne
straalt vermogen uit in bepaalde richtingen. In bepaalde richtingen zal dit richtingsvermo
gen maximaal zijn. De vermogensstroomdichtheid wordt dan aangegeven met

s= daP
a [Wjm 2] (B.1)

47fT~

(B.2)[W]

waarin S de vermogensstroomdichtheid, da de maximale richtfaetor van de antenne, Pa

het uitgestraald vermogen van de antenne en rt de afstand tot de antenne is. Deze vermo
gensstroomdichtheid is nu gebonden aan een maximale waarde en leg daarmee tevens het
maximaal uitgestraald vermogen van de antenne vast.

_ 41rr; S _ 41rr; Z H2
Pa,max - d

a
max - d

a
0 max

Waarin Zo de impedantie van de vrije ruimte is.

B.3 Veiligheids-eisen

Om schadelijke effeeten bij mensen te voorkomen die gedurende een bepaalde tijd aan een
elektrisch-magnetisch veld bloot staan, zijn er eisen gesteld aan de veldsterkten van dit veld
[16]. Deze maximale veldsterkten worden aangegeven met MPE (Maximum Permissible
Exposure = maximale effectieve waarden van het elektrisch en magnetisch veld) die voor
een bepaalde gemiddelde tijd Tavg worden aangegeven. Deze effectieve MPE-waarden zijn
in tabel 2, wederom als funetie van de frequentie, gegeven
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Tabel2
Effeetieve Maximum Permissible Exposure waarden

frequentie Elektrische Magnetische Vermogens-Stroom Gemiddelde
bereik veldsterkte veldsterkte dichtheid S tijd

f E H E-veld, H-veld
(MHz) (V/m) (A/m) (mW/cm2

) (minuten)
0.003-0.1 61.4 163 (100, 1 000 000)* 6

0.1-3.0 61.4 16.3/ f (100, 10 000/ j2)* 6
3-30 1842/f 16.3/ f (900/j2 ,10 000/ j2)* 6

30-100 61.4 16.3/ f (1.0,10 000/ j2)* 6
100-300 61.4 0.163 1.0 6

300-3000 f/300 6
3000-15000 10 6

15000-300000 10 616 000/ f1.2

f =frequentie in MHz

* In het nabije veld van het apparaat stelt dit een equivalente vermogensstroomdichtheid
voor (ZoH 2

).

Andere gemiddelde tijd. Indien een andere gemiddelde tijd wordt verwacht dan de in
tabel2 gegeven tijd, verandert de MPE naar MPE' volgens

MPE' = MPE (T
avg

)
Texp

(B.3)

Een langere blootstelling aan dit veld geeft een kleinere waarde, terwijl een korter bloot
stelling een hogere waarde geeft.

Gepulseerd bedrijf. Voor blootstelling aan gepulseerde rf-velden met pulsbreedten kleiner
dan 100 ms voor frequenties in het gebied van 0,1 tot 300.000 MHz, wordt de piek-MPE
waarde van een afzonderlijke puIs gegeven door

Piek-MPE = MPE x Gem.Tijd (s)
5 x Pulsbreedte (s)

(B.4)

Waarin M PE gelijk is aan de waarde gegeven in tabel 2. Hieraan is een maximum van
5 pulsen, met een puls-'repletion' tijd van tenminste 100 ms, toegestaan gedurende de
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gemiddelde tijd. Indien er meer dan 5 pulsen gedurende de gemiddelde tijd aanwezig zijn,
of de pulsbreedte is groter dan 100 ms, dan moet de volgende formule gebruikt worden:

,",p' k MPE P l b d () MPE x Gem.Tijd (s)L...J Ie - x u s ree te s = 5 (B.5)

Meerdere bronnen. Indien een persoon aan meerdere bronnen wordt blootgesteld, moet
een bepaalde weging van de velden toegepast worden voor zowel het elektrische als het
magnetische veld. Als voorbeeld dienen de waarden die in tabel 3 gegeven zijn.

Tabe13
Bron Frequentie Elektrische Magnetische Duty factor
(nr) (MHz) veldsterkte(V1m) veldsterkte(Alm) (%)

1 27.5 90 0.1 20
2 7.5 283 0.2 60
3 3.5 592 0.4 45
4 0.4 15 8 100
5 0.9 21 4 100
6 8.035 30 0.2 100

De volgende wegingen moeten nu beide gelden:

en (B.6)

Waarin M PEi wederom gegeven wordt door de waarden in tabel 2. Toepassing van deze
formule geeft:

n E; 0.2(90)2 0.6(283)2 0.45(592)2 152 212 302

?= MPE7 = 672 + 2462 + 5262 + 6142 + 6142 + 2302 = 1.74 > 1
1=1 1

en

~ Hl _ 0.2(0.1)2 0.6(0.2)2 0.45(0.4)2 82 42 (0.2)2 _ 1
'8 MPE; - (0.6)2 + (2.2)2 + (4.7)2 + (40.8)2 + (18.1)2 + (2.0)2 - 0.11 <

In dit voorbeeld voldoet het geheel niet aan de gestelde voorwaarden.
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