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Samenvatting

Ret gebruik van identificatie- en deteetiesystemen neemt de laatste jaren toe. De
vraag naar een identificatie/detectie systeem met een grote identificatie/deteetie
afstand (1"'2 [m]) en een minimale complexiteit leidde tot de ontwikkeling van
PaRIS (Passive Remote Identification System).

De principewerking van PaRIS berust op de responsie van resonante circuits
in de label. De resonante circuits bestaan uit kwartskristallen. Kwartskristallen
hebben een hoge frequentie seleetiviteit waardoor de label betrouwbaar gei'denti
ficeerd kan worden.

De ontvanger detecteert de responsie van de label en beslist welke kristallen in
de label aanwezig zijn (welke identiteit de label heeft). De responsie van de label
bestaat uit een superpositie van de afzonderlijke responsies van de kristallen in de
label. De frequentie van de afzonderlijke responsies zal als gevolg van de verschil
lende resonantiefrequenties van de kristallen anders zijn. De ontvanger bestaat
daarom uit een aantal bandfilters. De optimale bandfilters zijn de zogenaamde
Matched Filters.

In de gerealiseerde ontvanger worden de Matched Filters digitaal uitgevoerd door
middel van een Digital Signal Processor (DSP). Ret ontvangen signaal wordt
hiertoe teruggemengd naar de basisband en omgezet in digitale waarden.

Voor de digitale verwerking van de gemeten responsie is een algoritme bedacht.
Met behulp van een aangepast Discrete Fourier Transform algoritme worden een
aantal kwadratuur Matched Filters geimplementeerd. Ret gebruikte algoritme is
afgeleid van het bekende Goertzel algoritme.

Metingen aan het systeem tonen aan dat de gerealiseerde ontvanger naar be
horen funetioneert. Tevens kan aangetoond worden dat het principe van PaRIS
praktisch toepasbaar is.



Voorwoord

Dit verslag is geschreven in het kader van het afstuderen aan de Technische Uni
versiteit Eindhoven, faculteit Elektrotechniek.

Het afstudeerwerk is verricht bij de vakgroep ESP. De vakgroep verricht on
derzoek naar o.a. optical computing, locale frequentie beschrijving, niet lineaire
tijddiscrete systemen, adaptieve filters en detectie- en identificatiesystemen.

De opdracht was analyse en ontwerp van een ontvanger voor een identificatie
systeem met passieve labels. De ontvanger detecteert de responsie van de labels.

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar ir. J.H.F. Ritzerfeld die mij tijdens
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1 Inleiding
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Er zijn verschillende elektronische systemen beschikbaar welke gelabelde perso
nen en/of goederen kunnen detecteren en/of identificeren. Deze systemen kun
nen bijvoorbeeld gebruikt worden voor toegangscontrole, beveiligingssystemen en
voorraadbeheer.

Door het toenemend gebruik van identificatiesystemen wereldwijd ontstond de
vraag naar een systeem met een grote identificatieafstand en een minimale com
plexiteit. Om die vraag te kunnen beantwoorden ontwikkelde de vakgroep ESP
het identificatie systeem PaRIS (Passive Remote Identification System).

Ret systeem maakt gebruik van passief gecodeerde labels. Passief betekent dat
er geen aktieve elektronica in de labels aanwezig is. De labels zijn ondanks de af
wezigheid van aktieve elektronica op een grote afstand (1"'2 [m]) identificeerbaar.

Na veel theoretisch onderzoek onstond er behoefte aan onderzoek naar de prak
tische realiseerbaarheid van het systeem. De realiseerbaarheid van het excitatie
gedeelte van het systeem is reeds aangetoond.

Daarom heeft het onderzoek zich gericht op de praktische realiseerbaarheid van
het detectie gedeelte (ontvanger) van het systeem. Met als belangrijkste doelen
het aantonen van de werking en het uitbreiden van de kennis omtrent het iden
tificatiesysteem.

Ret rapport is als voIgt opgebouwd. Eerst wordt de werking van PaRIS beschre
Yen. Daarna worden de verschillende realisatiemogelijkheden voor het ontvangst
gedeelte met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt de gunstigste realisatie verder
uitgewerkt. Tenslotte worden enkele conclusies getrokken en voor vervolg onder
zoek aanbevelingen gedaan.
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2 Beschrijving PaRIS
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In dit hoofdstuk zal een beschrijving van PaRIS gegeven worden. De beschrijving
dient als gedetailleerde inleiding op het identificatiesysteem.

2.1 Principe werking PaRIS

PaRIS is een identificatie systeem met passief gecodeerde labels. De labels dan
ken hun identiteit aan resonante circuits die in de label zijn opgenomen. Voor
de resonante circuits worden kwartskristallen gebruikt. Kwartskristallen hebben
een hoge frequentieselectiviteit waardoor de labels betrouwbaar geidentificeerd
kunnen worden. In de label worden een vast aantal kristallen met verschillende
resonantiefrequenties geplaatst. De gebruikte kristallen worden gekozen uit een
vaste verzameling kristallen. De resonantiefrequenties van deze kristallen liggen
op gelijke afstand van elkaar binnen een bepaalde frequentieband. Het midden
van deze frequentieband wordt de zendfrequentie genoemd. De zendfrequentie
ligt ergens in de radio-frequentieband (15""30 [MHZ]).

De werking van het identificatie systeem berust op de magnetische inductie, opge
wekt door de responsie van de kristallen. Door de hoge frequentieselectiviteit van
de kristallen duurt de responsie van de labellanger dan de echo's van storende
voorwerpen (b.v. een kinderwagen). De label wordt dus betrouwbaar geidentifi
ceerd door de hoge frequentieselectiviteit van de kristallen.

Het systeem werkt in radarmode. Dat wi! zeggen dat gedurende een periode
de label geexciteerd wordt en tijdens een volgende periode de responsie gedetec
teerd wordt. Uit de responsie van de label wordt dan bepaald welke kristallen er
in de label aanwezig zijn (welke identiteit de label heeft).
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2.2 Algemene OpbOllW identificatiesysteem

In deze paragraaf wordt de algemene opbouw van het identificatie systeem be
schreven. In figuur 1 is de opbouw van het systeem door middel van een blok
schema weergegeven.

+

,,,,,,
Zender Ontvanger

~- 2 _

Figuur 1: Blokschema opbouw systeem

Ret systeem bestaat uit een zend- en ontvangst gedeelte en de label. Deze drie
delen zullen in de volgende paragrafen besproken worden.

2.2.1 Zender

De zender exciteert de label tijdens de excitatie periode. De labels worden ge
exciteerd door een signaal waarvan de frequentiecomponenten gelijk zijn aan de
resonantiefrequenties van de kristallen in de labels. De zender zendt dus een
spectrum uit wat bestaat uit aIle resonantiefrequenties van de gehele verzameling
kristallen.
Tijdens de detectieperiode moet de zender uitgeschakeld worden om te voorko
men dat de ontvanger het uitgangssignaal van de zender detecteert in plaats van
de responsie van de label. Voor het verkrijgen van een goede koppeling met het
kristal wordt het uit te zenden spectrum versterkt. In figuur 1 zien we een aan
tal oscillatoren (01 . .010) welke opgeteld het benodigde spectrum vormen, een
schakelaar (8) welke de zender aan/uitschakelt en een versterker (A) welke het
spectrum versterkt.

Een praktische realisatie van de zender wordt beschreven in het stageverslag van
Roosmalen/Risseeuw [12].
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2.2.2 Ontvanger

De ontvanger meet tijdens de detectie periode de responsie van de label. Tussen
de excitatie- en detectie periode is een rust (dode) periode opgenomen. In deze
periode kunnen de echo's van storende voorwerpen uitdempen. De responsie van
de label bestaat uit een superpositie van de afzondelijke responsies (deelrepon
sies) van de kristallen in de label. De frequentie van elke deelresponsie zal als
gevolg van de verschillende resonantiefrequenties van de kristallen anders zijn. In
het blokschema (figuur 1) bestaat de ontvanger daarom uit een aantal bandfilters
(F1..FlO ). De identiteit van het label (L1 ..LlO ) wordt bepaald door beslissings
logica (I). Ter voorkoming van oversturing van de ontvanger tijdens de excitatie
periode wordt de ontvanger door middel van een schakelaar (5) uitgeschakeld.
Omdat de amplitude van de responsie van de label zwak is wordt het ingangssig
naal met versterker (A) versterkt.

2.2.3 De label

De labels bestaan uit een hoofdkring en enkele kwartskristallen. De hoofdkring
dient als zend/ontvangst antenne. De kwartskristallen geven de label zijn identi
teit. Voor het verkrijgen van een goede koppeling met de zender/ontvanger wordt
de zend/ontvangst antenne resonant afgesloten. De resonantiefrequentie van de
hoofdkring is gelijk aan de zendfrequentie. In figuur 2 is de opbouw van de label
geschetst.

L c ---
Kri len

Figuur 2: Opbouw van de label.
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De zendjontvangst antenne (zelfinductie L) induceert tijdens de excitatie periode
een spanning over de kristallen. Omdat de zelfinductie (L) sarnen met de capa
citeit (C) resonant zijn op de zendfrequentie wordt deze spanning opgeslingerd.
Tijdens de detectie periode zal de opgeslagen energie in de kristallen via de hoofd
kring (LC kring) worden uitgezonden. De kristallen kunnen op diverse rnanieren
op de hoofdkring worden aangekoppeld. De aankoppeling van de kristallen wordt
uitvoerig beschreven in hoofdstuk 6.

2.3 Prototype

Tijdens de realisatie van het systeem zijn enkele keuzes gernaakt. In deze para
graaf worden deze keuzes beschreven. Metingen aan het prototype zullen rnoeten
uitwijzen of deze keuzes juist waren.

Voor de zendfrequentie van het prototype is 27 [MHz] gekozen. Deze keuze is
gernaakt op grond van PTT eisen, afmetingen van de labelspoel (hoofdkring) en
de resonantiefrequenties van de in het laboratorium aanwezige kristallen. Het
aantal kristallen per label bedraagt drie, waarbij de kristallen gekozen worden
uit een verzarneling van 10 kristallen. De resonantiefrequenties liggen onderling
10 [KHz] uit elkaar (27.01, 27.02, ... , 27.1 [MHz]). Deze afstand zou theoretisch
voldoende rnoeten zijn om de afzonderlijke kristallen te identificeren (zie [8]).
Voor het aantal te realiseren cornbinaties geldt :

( ~O) = 120 identiteiten

De frequentie waarrnee de excitatie- en detectie periode elkaar afwisselen wordt de
chopfrequentie genoernd. De chopfrequentie wordt op grond van de tijdconstante
en verwerkingstijd van de responsie gekozen op 1 [kHz].
De rust (dode) periode bedraagt 1 f"V 4[JLs]. De dempingsfaetor van de responsie
wordt gegeven door de tijdconstante T. De tijdconstante T wordt o.a bepaald
door de Q-factor van het kristal en de aankoppeling op de hoofdkring (zie [8] [9]
[10]). In dit rapport wordt gerekend met: T = 160 [JLs].
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3 Realisatie Mogelijkheden

In dit hoofdstuk worden de diverse realisatie mogelijkheden besproken en met
elkaar vergeleken. Om tot een goed doordacht ontwerp te komen zullen eerst de
responsie, de kanaalscheiding en het optimale filter geanalyseerd worden.

3.1 Analyse Responsie

De responsie van de label bestaat uit een superpositie van de afzonderlijke res
ponsies (deelresponsies) van de kwartskristallen. In figuur 3 is de responsie van
een kristal weergegeven.

1,--------,----------,----.-----.

0.5

iU
"'(j

='+-'
0....-0..

E3
C'd

-0.5

43
-1 L- -L- ----L .l..-- ---l

1 2

t

Figuur 3: Responsie van een kristal

De responsie blijkt een uitdempend sinusoldaal signaal te zijn. Zodat de totale
responsie van de label te schrijven is als (zie [8] [9] [10]) :

3

L: An e-t
/

T cos(wnt + rPn)
n=l

waann: W n

An
rPn

E 27.01, 27.02, 27.03, .... , 27.1 [MHz].
Amplitude van deelresponsie
Fase van deelresponsie
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De ontvanger zal de responsie van de label moeten ontbinden in de deelresponsies
om de label te kunnen identificeren. Door de frequentie afhankelijkheid van de
deelresponsies ligt een analyse in het frequentiedomein voor de hand.

In figuur 4 is het spectrum van een label met twee kristallen weergegeven.

-80

-85

......
-90~

"0......
.g

-95::s........-0..

~ -100

-105

-110
0 0.5 1 1.5

f [Hz]

-2 2.5

Figuur 4: Spectrum label met twee kristallen

Figuur 4 is een simulatie resultaat van het softwarepakket MATLAB. De beno
digde berekeningen voor de simulatie zijn opgenomen in bijlage A.

Figuur 4 laat duidelijk het banddoorlaat karakter van de afzonderlijke responsies
zien. De ontvanger zal dus bestaan uit een aantal banddoorlaat filters met een
bepaalde bandbreedte en verschillende resonantiefrequenties. De optimale over
drachtsfunctie van de filters wordt in een van de volgende paragrafen besproken.

Doordat voor elke deelresponsie een apart filter in de ontvanger opgenomen wordt
kan gesproken worden over transmissie kanalen. Figuur 4 laat ook zien dat deze
transmissie kanalen elkaar overlappen. Deze overlap verkleint de betrouwbaar
heid van de identificatie. Vandaar dat in de volgende paragraaf een analyse van
de kanaalscheiding wordt gegeven.
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3.2 Analyse Kanaalscheiding

In het algemeen wordt de kanaalscheiding bepaald door het type filter wat ge
bruikt wordt in de ontvanger. Er blijkt echter een theoretische bovengrens te
zijn voor de kanaalscheiding. De afleiding van deze bovengrens is terug te vinden
in bijlage B. De afleiding laat zien dat de kanaalscheiding bepaald wordt door
de bandbreedte (tijdconstante) van de deelresponsie en het verschil in frequentie
met het buurkanaal.

In de afleiding wordt uitgegaan van een oneindig lang durende responsie. In
praktische toepassingen zal de responsie afgebroken (afgekapt) worden. Uit de
Fourier theorie is bekend dat het afkappen van een signaal gevolgen heeft voor
het frequentiespectrum. Door het afkappen (aanbrengen van een venster) zal het
spectrum breder worden. In figuur 5 is de invloed van het afkappen van het sig
naal weergegeven.

spectrum T = 0.6, 4 tau
-80

-85

~

-90t:Q
"'0........

~ -95E.--0..
8 -100~

-105

-110
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

f [Hz] x1()4

Figuur 5: Invloed afkappen op spectrum

Ook figuur 5 is het resultaat van een simulatie met MATLAB. De berekeningen
voor deze simulatie zijn in bijlage A opgenomen.

Uit simulaties blijkt dat de afkaptijd nauwelijks invloed heeft op de kanaalschei
ding. Dit is te verklaren door het ontstaan van nulpunten in het frequent ie
spectrum. In figuur 5 is te zien dat de nulpunten in de buurkanalen liggen.
De kanaalscheiding bepaalt dus niet de afkaptijd. Een korte afkaptijd heeft als
voordeel dat binnen een bepaalde tijd vaker gemeten kan worden waardoor de
betrouwbaarheid toeneemt.
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3.3 Analyse Optimaal Filter
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In deze paragraaf wordt de optimale overdrachtsfunctie berekend van de band
doorlaat filters. De filters zijn zodanig geoptimaliseerd dat op het beslissings
moment (tb) de signaal/ruis verhouding (SIN ratio) aan de ingang van de be
slissingslogica maximaal is. De signaal/ruis verhouding is een maat voor de be
trouwbaarheid van de identificatie (zie [8]). In de afleiding van het optimale filter
(Matched filter) in bijlage C wordt uitgegaan van witte ruis. Ret blijkt dat de
overdracht van het optimale filter gelijk is aan :

H(J) - J( 8*(1) e-jwtb

waarin: J( = Willekeurige constante
S(J) = Fourier getransformeerd ingangssignaal
s (t) = Ingangssignaal
tb = Beslissingsmoment

Dit filter kan geimplementeerd worden door middel van een correlator. Dit als
voIgt in te zien :

j
t b

-00 x(r)h(tb - r)dr

rb

J
o

x(r)s(r)dr

waarin: y(t) = Uitgangssignaal van het filter
x(t) = Ingangssignaal van het filter
h(t) = Impulsresponsie filter

Ret ingangssignaal x(r) wordt dus vermenigvuldigd met het verwachte signaal
s(r) en geintegreerd over een periode tb. Ret optimale filter is dus aangepast op
het verwachte signaal vandaar de gebruikelijke naam Matched Filter (MF). De
schakeling waarmee de correlator gerealiseerd kan worden heet een Integrate and
dump schakeling.
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3.4 Bespreking mogelijkheden

De mogelijke realisaties zijn in twee groepen onder te verdelen :

• ontvangers met optimale filters

• ontvangers met sub-optimale filters

pag. 12

De optimale filters (Matched Filters) zijn a-causale filters en de sub-optimale fil
ters zijn causale filters. Bij een optimaal filter is zowel de fase- als de amplitude
overdracht van belang. Bij een sub-optimaal filter is aIleen de amplitude over
dracht van belang. In het algemeen zullen de sub-optimale filters minder complex
zijn dan de optimale filters. Sub-optimale filters hebben een lagere signaaljruis
verhouding op het beslissingsmoment waardoor de betrouwbaarheid van de iden
tificatie afneemt.

In beide ontvangers worden een aantallineaire operaties uitgevoerd. Zoals bekend
mogen lineaire operaties in elke willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Door
het in willekeurige volgorde plaatsen kunnen een grote hoeveelheid aan realisaties
bedacht worden. Vandaar dat de lineaire operaties besproken worden en niet de
volgorde waarin deze worden uitgevoerd.

3.4.1 Sub-optimaal filters

Van de sub-optimale filters worden twee typen besproken :

• Amplitude Filters

• Digitale Amplitude Filters

Bij Amplitude Filters wordt geprobeerd de amplitude karakteristiek van het op
timale filter zo goed mogelijk te benaderen. Voar de overdrachtsfunctie en de
impulsresponsie geldt :

H(J) S(J)

h(t) s(t)

waarin: S(J) = Fourier getransformeerd ingangssignaal
s(t) = Ingangssignaal
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Per kanaal wordt het ingangssignaal gefilterd en gedemoduleerd naar gelijkspan
ning (wmeng = Wkristal). Door middel van beslissingslogica wordt op het beslis
singsmoment bepaald welke kristallen in de label aanwezig zijn. De filtering kan
hoog- of laagfrequent analoog of digitaal geschieden. De kanaalscheiding kan
evenals de filtering hoog- of laagfrequent analoog of digitaal aangebracht worden.

De Digitale Amplitude Filters worden gevormd door het Discrete Fourier Trans
formation (DFT) algoritme. Ret DFT algoritme kan gezien worden als een aantal
bandfilters. Ret aantal filters is gelijk aan het aantal samples van het ingangssig
naal. De bandbreedte van de filters wordt bepaald door de samplefrequentie en
de afkaptijd van de responsie.

In figuur 6 is een blokschema van een ontvanger met Amplitude Filters weer
gegeven.

xCI)

x
_WI

81nWl

x

HCJw)

HCJw)

2
()

2
()

x
_WI

a1nWl

x

HOW)

HOW)

Figuur 6: Blokschema Amplitude Filters

In deze realisatie is de kanaalscheiding hoogfrequent aangebracht. De ampli
tude filtering vindt laagfrequent plaats (laagdoorlaat filter). De realisatie is te
implementeren zonder Digital Signal Processor (DSP).
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3.4.2 Optimale filters

De optimale (Matched) filters zijn a-causaal. De filters kunnen causaal gemaakt
worden door het ingangssignaal in de tijd te begrenzen en de impulsreponsie in
de tijd te verschuiven. Voor de overdrachtsfuneties en de impulsresponsie geldt :

h(t) S(tb - t)

waarm: S (I) = Fourier getransformeerd ingangssignaal
s (t) = Ingangssignaal
tb = Beslissingsmoment

De mogelijke realisaties zijn verder onder te verdelen in :

• Ontvangers gebaseerd op correlatoren

• Ontvangers met amplitude- en fase filters

Ontvangers gebaseerd op correlatoren zijn zowel digitaal als analoog realiseer
baar. Bij beide realisaties wordt eerst het hoogfrequent signaal gedemoduleerd
naar basisband (wmeng = 27 [MHz]). Dit is noodzakelijk omdat correlatoren aI
leen in de basisband te implementeren zijn. Ook hier kan de kanaalscheiding
zowel hoog- of laagfrequent analoog of digitaal aangebracht worden.

Bij ontvangers met amplitude- en fasefilters wordt het Matched Filter opgesplitst
in een causaal amplitude filter en een a-causaal fase filter. Ret fase filter kan
causaal gemaakt worden door de impuls responsie in de tijd te verschuiven. Dit
is mogelijk omdat het ingangssignaal tijdbegrensd is. Een optimaal filter is aIleen
optimaal als de ingangsruis wit is en ongecorreleerd aan het ingangssignaal. Een
niet-lineaire bewerking mag dus pas plaatsvinden na de filter bewerking.

Ret tijdbegrenzen van het ingangssignaal heeft invloed op de signaaljruis ver
houding aan de ingang van de beslissingslogica. Vandaar dat in de volgende
paragraaf het tijdbegrensde Matched Filter met het ideale Matched Filter wordt
vergeleken.
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In de onderstaande figuren 7 en 8 zijn twee blokschema's van ontvangers met
optimale filters weergegeven.

r-------------------------------- ,

,.- X I-- HOw) AID
2

r- '-T- H(Jw) f-- ()
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,.-

alnwt
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(1:1. , ....,.....,
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co'.wt ,
-

alit WI
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( )-
I

DIP
,
~-------------------------------------------------------

Figuur 7: Blokschema Fase- en Amplitude Filters

De kanaalscheiding en demodulatie vinden hoogfrequent plaats. De amplitude
filtering wordt laagfrequent uitgevoerd. Door middel van een DSP worden de fase
filtering, het kwadrateren, het optellen en de beslissingslogica geimplementeerd.
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2
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_wi
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DIP

Figuur 8: Blokschema Correlator Filters

AIle kanalen worden samen gedemoduleerd naar de basisband. In de basisband
worden de kanalen gescheiden en wordt de correlatie uitgevoerd. De overige ope
raties zoals kwadrateren, optellen en beslissen worden door een DSP uitgevoerd.
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3.5 De afwegingen

3.5.1 Signaal/ruis verhouding

In deze paragraaf zuIlen de diverse ontvangstfilters met elkaar vergeleken worden
op signaaljruis verhouding. De signaalfruis verhouding bepaalt immers de be
trouwbaarheid van het systeem. Vergeleken worden:

• Matched Filter

• Amplitude Filter

• Digitaal Amplitude Filter (DFT)

• Tijdbegrensd Matched Filter

De verschillende filters zijn het eenvoudigst te vergelijken door de filters te nor
meren. Dat wil zeggen f:O IH(wWdw = 1. Door het normeren zijn de ruis
vermogens op de uitgangen van de filters gelijk. Het beslissingsmoment wordt
gekozen op het tijdstip dat de amplitude van het uitgangssignaal van het filter
maximaal is. De amplituden op de beslissingsmomenten zijn nu een maat voor
het verschil in signaaljruisverhouding. Bij de vergelijking wordt gebruik gemaakt
van het teruggemengde signaal (wmeng = Wkristal). Voor het gemak wordt bij het
Digitaal Amplitude Filter gerekend met een tijdcontinue impulsresponsie.

Voor aIle Filters geldt:

x(t) = A.e-t/T.U(t)

y(t) = x(t) * h(t)

waarin: A = Amplitude ingangssignaal
T = Tijdconstante responsie
U(t) = Stapfunctie
x (t) = Ingangssignaal van het filter
y( t) = Uitgangssignaal van het filter
h(t) = Impulsresponsie van het filter
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Voor het Matched Filter geldt:

h(t) = f;.U( _t).et/r

fiT
y(t)max = AY;2

Voor het Amplitude Filter geldt:

h(t) = f;.U(t).e- t/r

f;
T

y(t)max = A -
Te

Voor het Digitaal Amplitude Filter (DFT) geldt:

1
h(t) = n.(U(t) - U(t - T))

_ AT -T/r)y(t)max - n(1- e

Voor het tijdbegrensde Matched Filter geldt:

h(t) = / T(1 _ ~-2T/r) .et/r.(U(t) - U(t - T))

y(t)max = Aj~(1 - e-2T/r
)

waarin: T = Afbreekmoment (afkaptijd)
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Van een Matched Filter is bekend dat de signaal/ruis verhouding maximaal is.
De filters worden daarom met het Matched Filter vergeleken.

A~:L
/:).SINAmplitude filter = A~

A --re

e- = 2.7 [dB]
2

Aj!:L
/:).81N DFT filter = *(1 _ :~T/r) ~ 1 [dB]

Al!r
/:).S1N Begrensd filter = r 2 < 0,63 [dB]

AV~(l - e-2T/ r ) -

voor 7 < T < 1, 5 7

Ret Amplitude Filter heeft dus als nadeel dat de signaal/ruis verhouding op het
beslissingsmoment 2.7 [dB] slechter is. Dit betekent een drastisch verlies in be
trouwbaarheid.

Bij het tij dbegrensde Matched Filter wordt de /:).SIN kleiner naar mate de af
kaptijd toeneemt.

Voor het Digitale Amplitude Filter is /:).SIN minimaal als T = 1,25 7. Ret
bestaan van een optimum is als voIgt verklaarbaar. Voor een lange afkaptijd T
beperkt de ruisnormering de amplitude Ymax( t). Terwijl er bij een korte afkaptijd
T signaalenergie weggegooid wordt.

Uit bovenstaande berekeningen blijkt het verschil in signaal/ruis verhouding tus
sen het tijdbegrensde Matched Filter en het Digitaal Amplitude Filter (DFT)
bij een korte afkaptijd T zeer klein te zijn. In onderstaande berekening wordt
bepaald hoe groot het verschil in signaal/ruis verhouding is. Er geldt :

A..jH1 - e-2T/ r )

/:).SIN = ~(1 _ e-T /r ) 0,52 [dB]

voor T - 1,25.7

Uit vervolg onderzoek zal moeten blijken of een matched filter noodzakelijk is of
dat een DFT voldoende is.
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3.5.2 Kanaalscheiding

Voor elke deelresponsie wordt een apart kanaal in de ontvanger opgenomen. De
opsplitsing in deze kanalen kan hoog- of laagfrequent analoog of digitaal aan
gebracht worden. Roogfrequent scheiding wordt afgeraden vanwege ongewenste
koppelingen tussen de kanalen. Deze koppelingen verminderen de kanaalschei
ding en er kunnen door niet-lineairiteiten intermodulaties optreden. Aangeraden
wordt dan ook eerst te demoduleren en dan de kanaalscheiding aan te brengen.

3.5.3 Flexibiliteit

Omdat het de realisatie van een prototype betreft is de kans groot dat wijzigin
gen aangebracht moeten worden. Een aantal parameters aan het systeem zijn
immers vrij te kiezen. Voor onderzoek is een realisatie gewenst waarbij eenvou
dig veranderingen aan te brengen zijn. Een systeem gebaseerd op software is in
het algemeen eenvoudig herconfigureerbaar. Dit heeft tevens als voordeel dat het
systeem gemakkelijk naar meer kanalen uitgebreid kan worden.

3.5.4 ComplexiteitjReproduceerbaarheid

Realisaties met veel analoge hardware zijn slecht reproduceerbaar. Realisaties
waarbij de bewerkingen analoog geschieden zullen veel hardware bevatten. Door
deze grote hoeveelheid hardware neemt de complexiteit van het geheel toe.

3.5.5 Demodulatie

Ret hoogfrequent signaal kan op twee manieren gedemoduleerd worden :

• Terugmengen (vermenigvuldigen)

• Envelope deteetie (omhullende detectie)

Voor een optimaal filter moet de ingangsruis wit zijn en ongecorreleerd aan het
ingangssignaal. Dit betekent dat niet-lineaire bewerkingen pas uitgevoerd mogen
worden na het optimale filter. Als een niet lineaire bewerking wordt uitgevoerd
is dit altijd de laatste bewerking voor de beslissingsdetector. Ret gebruik van een
envelope dectector bij een optimaal filter is dus uitgesloten.

De fase van de ontvangen responsie is onbekend. Omdat de signaal/ruis verhou
ding van het ingangssignaal zeer klein kan zijn (± 0 [dB]) kunnen geen coherente
demodulatoren toegepast worden (b.v. Phase Locked Loop (PLL) demodulator).
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Terugmengen naar gelijkspanning (wmeng = Wkristal) bij het gebruik van een opti
maal filter is aIleen mogelijk met een kwadratuur demodulator. Bij een kwadra
tuur demodulator wordt het signaal met cos(wt) en met sin(wt) teruggemengd
(wmeng = Wkristal). De uitkomsten van het terugmengen worden gekwadrateerd
en opgeteld. Hierdoor wordt het uitgangssignaal onafhankelijk van de fase van
het ingangssignaal. Ret kwadrateren is een niet lineaire bewerking en moet dus
na het Matched Filter worden uitgevoerd.

Terugmengen naar gelijkspanning heeft een groot nadeel. Ret driften van de ge
lijkspanning door verandering van offsetspanningen van bijvoorbeeld operationele
versterkers (opamps). Terugmengen naar gelijkspanning wordt dus afgeraden.
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3.6 Keuze gerealiseerde ontvanger

De bovengenoemde afwegingen hebben geleid tot het ontwerp van de gerealiseerde
ontvanger. Het blokschema van de filters in de gerealiseerde ontvanger is in figuur
9 weergegeven.

Z
HIJw) ()

Z
HIJw) ()

x(t)

x
_wt

HIJw)

HIJw)

DSP

Figuur 9: Blokschema gerealiseerde filters

Hierbij is gekozen voor digitale filters (Matched Filters of Digitaal Amplitude Fil
ters) welke met behulp van een DSP worden geimplementeerd. Omdat de DSP
software gestuurd wordt zijn de filters eenvoudig te wijzigen.

Het ingangssignaal wordt teruggemengd naar basisband (10-100 [KHz]). Hier
door treden geen problemen op door het driften van de gelijkspanning en worden
problemen met hoogfrequent elektronica omzeild.

De gebruikte hardware in het ontwerp is minimaal waardoor de ontvanger goed
reproduceerbaar is.
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4 De Gerealiseerde Ontvanger

In dit hoofdstuk wordt de gerealiseerde ontvanger besproken.
In figuur 10 is het blokschema van de gehele ontvanger weergegeven.

osc
'ZTMHz

A-400X

- ---i L- Hn--:----H-~=-H=n-n
~- ~- ,
140kHz : 500kHz '

,
, Interface kaart : Emulator kaart
I ---------------------~----_!_-------------------

Figuur 10: Blokschema ontvanger

De ontvanger kan opgesplitst worden in twee gedeelten :

• Analoge gedeelte

• Digitale gedeelte

In de volgende paragrafen worden de twee gedeelten apart beschreven.

pag. 23



4.1 Analoge gedeelte
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In het analoge gedeelte worden de signalen ontvangen, versterkt, geschakeld, ge
demoduleerd en gefilterd. Ret schema van de gerealiseerde ontvanger is terug te
vinden in Bijlage E. Ret analoge gedeelte kan opgesplitst worden in verschillende
blokken:

• Antenne

• Versterker

• Schakelaar

• Demodulator

• Filter

In de volgende paragrafen worden de verschillende blokken gedetailleerd beschre
ven.

4.1.1 Ontvangst Antenne

Voor een goede koppeling tussen de label en de antenne wordt gekozen voor een
magnetische dipoolantenne. De antenne heeft evenals de ontvanger een sym
metrische structuur. De antennekabel bestaat daarom uit een (symmetrische)
afgeschermde microfoonkabel. Bij het gebruik van een asymmetrische structuur
zullen er stoorsignalen worden geinduceerd (b.v. 50 [Hz] storing).

De koppeling tussen de antenne en de label kan verbeterd worden door de antenne
resonant te maken en de impedantie van de antenne aan te passen op de ingangs
impedantie van de ontvanger (zie [12]). Ret resonant maken van de antenne heeft
als nadeel dat de antenne de resonantiefrequentie van de label beinvloedt. In de
ontwikkelfase en meetfase van het systeem is dit niet wenselijk. Vandaar dat
bij het prototype geen gebruik gemaakt wordt van een resonante en aangepaste
antenne. Metingen aan het systeem moeten uitwijzen of het gebruik van een
resonante ontvangst antenne raadzaam is.
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4.1.2 Versterking

De ontvanger moet het ontvangen signaal optimaal identificeren. Het ruisgetal
van de ontvanger moet dus zo klein mogelijk zijn. Zoals bekend is, bepaalt het
ruisgetal van de eerste versterker het ruisgetal van de gehele ontvanger (theorema
Friis). Daarom wordt het ontvangen signaal eerst versterkt door een ruisarme
versterker. De hoge zendfrequentie (27 [MHz]) maakt het gebruik van een video
versterker noodzakelijk. Door de ontvanger differentieel uit te voeren worden
storingen (b.v. 50 [HZ]) verminderd.

Een differentiele ruisarme versterker met regelbare versterking is de NEjSE592.
De versterking kan geregeld worden door een weerstand aan te brengen (tus
sen pin 4 en 11) in de staart van de ingangsverschiltrap (weerstanddegeneratie).
Eventueel kan een frequentieafhankelijke impedantie opgenomen worden zodat
het ingangssignaal gefilterd wordt. (zie Application notes Philips Data Book
AN141).

4.1.3 Schakelaar

Ter voorkoming van oversturing van de ontvanger tijdens de excitatieperiode
wordt een schakelaar opgenomen. De responsies van de ontvanger op de tij
dens de excitatie periode ontvangen signalen, tasten de responsie van de label
aan. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van het systeem af. Sne! uitdem
pende responsies (kleine T tijden) in de ontvanger zijn toegestaan omdat tussen
de excitatie-en detectieperiode een rust (dode) periode is opgenomen. De res
ponsies van de hoogfrequent versterker en de mixer zullen snel uitgedempt zijn
omdat beide ontworpen zijn voor hoge frequenties (200 [MHz]). De schakelaar
mag hierom achter de hoogfrequent versterker geplaatst worden. Zodat het ruis
getal van de ontvanger door de versterker bepaald wordt.

De schakelaar is gerealiseerd met behulp van een analoge multiplexer (HEF
4053B). De multiplexer schakelt tussen de uitgang van de hoogfrequent versterker
en massa. Een weerstand (1 [KS1]) aan de ingang van de multiplexer zorgt er voor
dat de hoogfrequent versterker een nagenoeg constante belasting ziet. Hierdoor
wordt het schakelgedrag verbeterd.

Andere implementaties zoals bijvoorbeeld het schakelen van de staartstroom van
de hoogfrequent versterker hebben als nadeel dat de responsie van de label aan
getast wordt. De responsie wordt aangetast doordat het schakelen langer duurt
dan de rust (dode) periode. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat behalve
de wisselspanning ook de gelijkspanning geschakeld wordt.



4.1.4 Mixer
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Voor het demoduleren van het hoogfrequent signaal wordt een mixer gebruikt.
Er zijn verschillende mixer principes. Ret onderzoek heeft zich gericht op een
mixer gebaseerd op het vermenigvuldigingsprincipe (b.v. Gilbertcell). De ge
bruikte mixer is de NE/SA602 (Philips Integrated Circuits Linear Products).
Deze mixer heeft slechts weinig externe componenten nodig. De lokale oscillator
bestaat uit een versterker welke teruggekoppeld is door enkele condensatoren en
een kristal. De terugkoppelfactor is het grootst bij de parallel resonantie van het
kristal. Bij gebruik van een overtoon kristal moet de grondtoon onderdrukt wor
den. De grondtoon kan onderdrukt worden door een serieresonantie kring naar
aarde aan te brengen (zie Bijlage E). Hierdoor wordt de terugkoppelfactor voor
de grondtoon frequentie gelijk aan nul.

Een goede onderdrukking van stoorsignalen wordt bereikt door een symmetri
sche aansturing en een differentii~le uitgang. (zie Application notes Philips Data
Book AN198 AN1981 AN1982).



4.1.5 Filter
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De analoogjdigitaal conversie maakt een anti-aliasing filter (pre-filter) noodzake
lijk. Ret filter voorkomt aliasing van frequenties buiten het PaRIS spectrum. De
overdrachts-karakteristiek van het filter moet maximaal vlak zijn in het doorlaat
gebied. Zodat de amplituden van alle kristalresponsies even groot blijven. Tevens
moet de groepslooptijd voor een kanaal constant zijn. Immers mag de signaal
vorm niet aangetast worden. De keuze is gevallen op een 6-de orde laagdoorlaat
filter van het Butterworth type. Dit type heeft een maximaal vlakke overdrachts
karakteristiek en de groepslooptijd per kanaal (bandbreedte ± 1 [KHz]) is nage
noeg constant. Voor de afsnijfrequentie van het filter wordt 140 [KHz] gekozen.
Hierbij is de overdrachtskarakteristiek vlak tot 100 [KHz]. Voor een n-de orde
laagdoorlaatfilter geldt in het algemeen : (met n de genormeerde frequentie)

H 2

IH(jn)12 = 0
1 + k2.n2+.... + k2n .n2n

Voor een filter van het Butterworth type lopen IH(jn)1 en IH(jf!)1 2 voor n < 1
zo vlak mogelijk. Aan deze voorwaarde wordt het best voldaan door:

2 H~ 2 H~
IH(jn)1 = 1 +n2n :::} IH(S)I = 1+ (-I)n.S2n

Uit de noemer van IH(S)12 volgen de polen van het filter. Voor een stabiel filter
vervallen de oplossingen in het rechter S-halfvlak. Nul stellen van de noemer
Ievert de volgende vergelijking

De oplossingen van de vergelijking zijn de polen (p) van het filter

"[(n-l),," d( "")]P = e-J 2n +mo n

Voor het 6-de orde filter voIgt voor de polen
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In figuur 11 is de ligging van de polen in het s-vlak weergeven.

o-as

Figuur 11: ligging polen.

Ret 6-de orde filter is opgebouwd uit een cascade schakeling van drie aetieve 2-de
orde seeties. De aktieve 2-de orde secties zijn als voIgt gerealiseerd.

u u

>----'---0

--------~O

C 1

R 1 R 2

+
U x

u, °10

Figuur 12: 2-de orde laagdoorlaat filter.
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Voor de overdrachtsfunctie van het 2-orde laagdoorlaat (fig 12) filter geldt:

Ux - Ui (U _ U ). C Ux - Uu = 0
R

1
+ x u JW 1 + R

2

Ux - Uu U' C
R

2
= uJW 2

Uu 1

Ui 1 + jwC2R2+ (jw)2C1R1C2R2+ jwR1C2

1

stel: R1

Re(p)2
k -

R1C2+R2C2 2RC2 2

-jC1R1C2R2 - JkC?R2 - Vk

H(jw) = (jO)2 +~O* + 1

Vk -1
Qp = 2 = 2.Re(p)

1

waarin Re(p) = reele deel pool (p).

Door R te kiezen kunnen C2 en C1 als voIgt berekend worden:
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Tijdens sirnulaties bleek de bandbreedte van de opamp invloed te hebben op de
ligging van de polen. Verder bleek de slewrate van een general purpose opamp
te klein. Daarom is gekozen voor de LF356 een opamp met een unity gain van 5
[MHz] en een slewrate van 12 [V/ JLs].

De afregeling van het filter is gecompliceerd. Er moet worden afgeregeld per
2-de orde seetie met behulp van berekende overdrachtskarateristieken (zie Bijlage
F). Hierbij moeten de kantelpunten en de opslingering zo goed mogelijk benaderd
worden. De berekende waarden wijken daarom af van de waarden in het gereali
seerde filter.

Het filter is niet differentieel uitgevoerd. Daarom vindt voor het anti-aliasing
filter een omzetting van differentieel naar single-ended plaats. Achter het filter
is een regelbare versterker geplaatst. Waarmee het gelijkspanningsniveau en de
amplitude van het signaal geregeld kunnen worden.
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4.2 Digitale gedeelte

Het digitale gedeelte bestaat uit een interface tussen het analoge gedeelte en de
DSP.

4.2.1 Analoogjdigitaal conversie

Het gedemoduleerde hoogfrequent signaal wordt door een Analoog/Digitaal con
verter (AID converter) omgezet naar digitale waarden. Het gedemoduleerde sig
naal (basisband) bevat frequenties tot 100 [kHz]. De bemonsteringsfrequentie
moet volgens het bemonsteringstheorema minimaal 200 [kHz] zijn. Omdat het
anti-aliasing filter niet ideaal is ligt in de werkelijke realisatie de bemonsterings
frequentie hoger (500 [KHz]).

De hedendaagse AID converters zijn ontwikkeld voor twee frequentiegebieden
: audio- en video. De benodigde bemonsteringsfrequentie is te hoog voor audio
AID converters. Daarom wordt gebruik gemaakt van een video AID converter
(TDA8703). De converter kan bemonsteringsfrequenties aan tot 40 [MHz] en ver
eist geen extern samplejhold circuit. Het ingangssignaal moet tussen 1.5-3.3 [V]
liggen (zie datasheets in Philips Video and Associated Systems).

4.2.2 Interface nsp
In de proefopstelling wordt gebruik gemaakt van een SoftWare Development Sys
tem (zie SWDS Users Guide). Dit systeem bestaat uit een Personal Computer
(PC), een Emulatorkaart en Software. Via de Emulatorkaart is een virtuele DSP
(TMS320C25 Texas Instruments) beschikbaar.

De DSP wordt door software gestuurd en kan daardoor op een relatief eenvoudige
manier de algehele besturing van het systeem op zich nemen. Het interface zorgt
voor de communicatie tussen de DSP en de rest van het systeem.

Het interface zorgt er voor dat de data uit de AID converter in de DSP gele
zen wordt. Het inlezen van de data van de AID converter kan op een aantal
manieren geschieden :

• De samples van de AID converter worden op interruptbasis binnen gehaald.
Hierbij genereert de AID converter een interrrupt waardoor de DSP een
interruptroutine afhandelt. Deze interrruptroutine leest een sample binnen.
Een nadeel is dat het afhandelen van een interruptroutine veel tijd kost.



Afstudeerverslag Vakgroep ESP pag. 32

• De DSP bepaalt de samplemomenten (softwarematig). De software is zo ge
schreven dat op equidisdante tijdstippen een sample binnen wordt gelezen.
Dit heeft complexe software tot gevolg.

• De samples worden in een buffergeheugen gelezen waaruit de DSP leest. De
AID converter schrijft op hoge snelheid een vaste hoeveelheid samples naar
het buffergeheugen. De DSP leest de samples op een veel lagere snelheid
uit het buffer geheugen.

De laatste manier verdient de voorkeur omdat deze de minste tijd van de DSP
vraagt en geen timingseisen aan de software stelt.

In figuur 13 is het blokschema van het gerealiseerde interface weergegeven (schema
zie Bijlage G).

ZendIIr Z8n4'dlIl8ct
NnIUt

• I A:
- r--

AID FIFO DSP DIAeon- eon-

Orltvqer I z.xlIdlIl8d
T..1er

NnIUt
II

I

~I

Figuur 13: Blokschema interface

Voor het buffergeheugen wordt een First In First Out (FIFO) geheugen gebruikt.
Een FIFO geheugen heeft als voordeel dat geen adresseerlogica nodig is. Het toe
gepaste FIFO geheugen is de DS2009 (Dallas). Dit FIFO geheugen heeft naast de
data-, read- en writepoorten een aantal extra poorten. De extra poorten geven
onder andere aan of het FIFO geheugen leeg of vol is. (zie Data Sheets Dallas).
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Door een vast aantal samples naar het FIFO geheugen te schrijven en dezelfde
hoeveelheid uit te lezen zal het FIFO geheugen nooit vol raken (overlopen). Hier
voor wordt een teller op de interface kaart opgenomen. De teller wordt door de
DSP geladen met een getal. Het getal geeft aan hoeveel bemonsteringswaarden
de A/D converter in het FIFO geheugen moet schrijven. De teller wordt gestart
aan het begin van de detectieperiode. De bemonsteringsfrequentie en de klokfre
quentie van de teller worden bepaald door een lokale oscillator.

De lokale klok wordt opgewekt door een 4 [MHz] oscillator en vier twee delers
(74LS93). De oscillator bestaat uit een astabiele multivibrator met een kristal
van 4 [MHz] in de terugkoppeling. Het kristal zorgt voor een stabiele oscilla
tiefrequentie. Het uitgangssignaal van de oscillator wordt gebufferd en aan de
twee delers aangeboden. Aan de uitgangen van de delers zijn vier verschillende
klokfrequenties beschikbaar (2, 1, 0.5, 0.25 [MHZ]). In de gerealiseerde ontvanger
wordt de 500 [KHz] klokfrequentie gebruikt.

Het interface geeft verder signalen af aan de zender en ontvanger, de zogenaamde
zend/detect signalen (chopsignalen). Deze signalen geven aan in welke periode
het systeem zich bevindt (detectie-/ excitatieperiode). De zend/detect signalen
worden gegenereerd door twee set/reset flipflop's die bestuurd worden door de
DSP. Via de flip-flop die de ontvanger aan/uit schakelt wordt ook de teller ge
start aan het begin van de detectieperiode.

Omdat de afstand van de label tot de ontvangstantenne kan varieren zal de am
plitude van het ontvangen signaal een groot dynamisch bereik hebben. Voor een
versterkingsregeling (Automatic gain control (AGC)) wordt een D/ A converter
(DAC008) op de DSP aangesloten. Met de stroomuitgang van de D/ A converter
kan de versterking van de hoogfrequentversterker geregeld worden.

De verschillende Input/Output poorten zijn door middel van logica adresseerbaar.
Hierdoor kan de DSP de diverse functies onafhankelijk van elkaar aansturen. De
DSP leest/schrijft naar externe devices met een bepaalde snelheid. Kunnen ex
terne devices deze snelheden niet aan dan moet gebruik gemaakt worden van
Wait-States. Een Wait-State vertraagt de in/uit leessnelheid met een clockcy
ele (100 [ns]). Voor het uitlezen van het FIFO geheugen moet gebruik gemaakt
worden van een Wait-State. Deze wordt op eenvoudige wijze gegenereerd door
middel van het MSC signaal en de adresseerlogica (zie Data Sheets TMS320C25
Texas Instruments).

Aan de software voor de DSP is geen aandacht besteed. Wel is aandacht be
steed aan een mogelijk algoritme dat de Matched Filter bewerking uitvoert. In
het volgende hoofdstuk zal daar uitgebreid op worden ingegaan.
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Tijdens de implementatie van de ontvanger zijn diverse problemen opgelost. In
deze paragraaf worden de belangrijkste problemen besproken.

4.3.1 Analoge gedeelte

De toegepaste hoogfrequent versterker is intern frequentie gecompenseerd. Dit
betekent dat de versterker teruggekopeld kan worden zonder dat de versterker
gaat oscilleren. Tijdens de implementatie bleek de versterker echter te oscilleren.
De oscillatie werd veroorzaakt door een parasitaire terugkoppeling via de voe
ding. De voedingslijnen bleken een oppiklus te vormen welke voor de parasitaire
terugkoppeling zorgde. Door de positieve en negatieve voeding goed te ontkop
pelen werd de oscillatie opgeheven. In het algemeen worden dit soort problemen
voorkomen door een EMC verantwoord printontwerp. Voor specifieke voorbeel
den van goede printontwerpen wordt verwezen naar het boek van Goedbloed [4].

4.3.2 Interface kaart

De interface kaart is gerealiseerd op Printed Circuit Board (PCB). In het print
ontwerp zit ten zoals in elk prototype enkele fouten. Ret betreft de volgende
printontwerp fouten :

• Een uitgang van de D/ A converter is niet aangesloten. Omdat de uitgangen
complementaire stroomuitgangen zijn moeten beide uitgangen aangesloten
worden.

• De massa aansluitingen van de connectoren zijn niet aangesloten. Rier
door ontstaan veel storingen en is het datatransport tussen de DSP en het
interface niet betrouwbaar. AIle massa aansluitingen van de connectoren
moeten daarom aangesloten worden.

• Aan de ingang van de AID converter is een grote oppiklus gecreeerd. Rier
door ontstaan storingen met een amplitude van ± 40 [mV]. Door een extra
aardleiding langs de signaalleiding (ingangssignaal AID converter) te leg
gen worden de storingen aanzienlijk gereduceerd. Ret aanbrengen van een
aardvlak onder de AID converter vermindert de storingen tot ± 5 [mV].
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• Reset in en reset out (zie User's Guide SWDS) zijn op elkaar aangesioten.
Volgens de User's Guide kan op deze manier het interface softwarematig
gereset worden. Echter bleek door het verbinden van reset in en reset out de
emulatorkaart (SWDS) niet meer te functioneren. De verbinding is daarom
verbroken bij de connector (reset out). Voor het resetten van de flip-flips
en het FIFO-geheugen wordt een schakelaar aangebracht tussen massa en
reset in.

Tijdens het testen werden twee timingsproblemen ontdekt. De timingsproblemen
worden hieronder apart beschreven.

Het eerste probleem betreft de teller en het FIFO geheugen. In de onderstaande
figuur 14 is het biokschema van de Iogica weergegeven.

Oscillator Tellerf--

& Sample
I

I

Aan/uit r-- FIFO

Figuur 14: Blokschema Iogica

De teller wordt gestart aan het begin van de detectieperiode door het ontvanger
aan/uit signaal. Omdat de Iokale oscillator en het ontvanger aan/uit signaal niet
gesynchroniseerd zijn kan de eerste puIs van het sample signaal kort zijn.
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In de volgende figuur 15 is het timingsdiagram geschetst.

Oscillator

L Ontvanger Aan/uit
--

Sample

Figuur 15: Timingsdiagram
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De teller reageert op kortere pulsen dan het FIFO geheugen waardoor soms een
sample minder in FIFO geschreven wordt dan de teller aangeeft. Dit timings
probleem is hardwarematig op te lossen door een monostabiele multivibrator op
te nemen. Hierdoor worden aIle pulsen van het sample signaal even breed. In
de gerealiseerde ontvanger wordt het probleem softwarematig opgelost. Immers
is bekend dat het aantal samples in het FIFO geheugen maximaal een sample
afwijkt van het getal in de teller.

Het tweede timingsprobleem betreft een probleem met de communicatie tussen de
DSP en de interface kaart. De DSP schrijft/leest (write/read) naar/van externe
devices met een bepaalde snelheid. Kunnen externe devices deze snelheden niet
aan dan moet gebruik gemaakt worden van Wait-States. Een Wait-state wordt
gegenereerd door een bepaalde poort (ready) van de DSP binnen een bepaalde
tijd laag te maken. Omdat aIle poorten van de DSP op de emulatorkaart gebuf
ferd zijn werd het ready signaal niet snel genoeg laag. Het timingsprobleem is
opgelost door bij de generatie van het ready signaal adresseerlogica achterwege
te laten (zie Bijlage G). Hierdoor wordt weI bij elke lees/schrijf instructie een
Wait-State gegenereerd.
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Met behulp van de gerealiseerde ontvanger en de eerder gerealiseerde zender (zie
[12]) zijn metingen verricht.

De metingen tonen aan dat de ontvanger naar behoren functioneert en de theore
tische principe werking van Paris juist is. Figuur 16 laat de meetopstelling zien.

LF generator

zend/d8lect

Analoogult

Analoogull

~ zencl/detec:t

AnaJoogIn

[j]
I

--
I

DSP

Zender 8III\'UIt
0nlv8nger
lIlIIVI*
AnaIoog In

Interface

_DB
Zender

[OJ
Label

Ontvanger Scoop

Figuur 16: Meetopstelling

Op de oscilloscoop is de responsie van de label te zien. Omdat nog geen verster
kingsregeling is geimplementeerd wordt de amplitude van de responsie afgeregeld
door de afstand van de label naar de ontvangstantenne te varieren. De amplitude
van de responsie op de oscilloscoop moet liggen tussen 1.5 en 3.3 [V].
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Met behulp van de gerealiseerde ontvanger is een responsie in de DSP gelezen.
De ingelezen waarden zijn met behulp van het softwareprogramma MATLAB
geanalyseerd. In de onderstaande figuur 17 is de ontvangen responsie als functie
van de tijd weergegeven.

150 I I

100 -

50 -

O~ M! H
-50 f- -

.100 f- -

·150 I

0 1 2 3 4

Xl0-4

Figuur 17: Gemeten responsie Label

In de label zijn twee kwartskristallen opgenomen, 27.08 en 27.09 [MHz]. De geme
ten responsie is dus een superpositie van twee uitdempende sinusoidale signalen
met frequentie 80 en 90 [KHz]. Door de ongelijke frequenties treedt de in figuur
17 zichtbare interferentie op.



Afstudeerverslag Vakgroep ESP pag. 39

Het frequentiespeetrum van de gemeten responsie is in figuur 18 weergegeven.
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Figuur 18: Frequentiespeetrum van de gemeten responsie

Zoals verwacht bestaat het frequentiespectrum uit twee pieken bij 80 en 90 [KHz].
Geconcludeerd mag worden dat de theoretische werking van het identificatiesys
teem PaRIS juist is.
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Het gerealiseerde Matched Filter algoritme is afgeleid van het Goertzel algoritme
(zie [1]). Het Goertzel algoritme is een efficient algoritme voor het uitvoeren van
een Discrete Fourier Transformation (DFT).

Het DFT algoritme is te zien als een aantal Matched Filters voor sinusoi'dale
signalen. Het aantal filters is gelijk aan het aantal punten dat op de frequentie-as
berekend wordt. Voor het berekenen van een klein aantal punten op de frequent ie
as wordt meestal het Goertzel algoritme toegepast. Onderzocht is of de Matched
Filters voor dempende sinusoi'dale signalen met een aangepast Goertzel algoritme
gei'mplementeerd kunnen worden.

Het Fast Fourier Transformation (FFT) algoritme is aIleen efficient als veel pun
ten op de frequent ie-as berekend worden. Het principe van het FFT algoritme
gaat verloren als geprobeerd wordt het algoritme aan te passen voor dempende
sinusoi'dale signalen.

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het aangepaste Goertzel
Algoritme.

5.1 Analyse Matched Filter

Het Matched Filter wordt geanalyseerd aan de hand van een analoge (tijdconti
nue) correlator (zie hoofdstuk 3.3). Een correlator bestaat uit een vermenigvuldi
ger en een integrator (integrate and dump schakeling). De integrator (integrate)
integreert de uitkomst van de vermenigvuldiging over een periode tb. Hierna
wordt de integrator op nul gesteld (dump). De waarde van de integrator op tijd
stip tb is de uitkomst van de correlatie.

Omdat de fase van de responsie van de label onbekend is wordt gebruik gemaakt
van een kwadratuur Matched Filter. Bij een kwadratuur Matched Filter is het
uitgangssignaal onafhankelijk van de fase van het ingangssignaal.
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In figuur 19 is een kwadratuur Matched Filter voor een kanaal weergegeven.

sin e -t /r:

-t /1:
cose

x(t)

x

x

f

f

+ yet)

+

Figuur 19: Kwadratuur Correlator

Een wiskundige beschrijving van het blokschema geeft aan dat het kwadratuur
Matched Filter te zien is als een aangepaste Fourier transformatie. In de beschrij
ving wordt de onderste correlator (figuur 19) Aw(T) en de bovenste correlator
Bw(T) genoemd. Er geldt :

Aw(T) IT
x(t)e-t/T cos(wt)dt

Bw(T) IT
x(t)e-t/T sin(wt)dt

Aw(T) - jBw(T) - IT
x(t)e-t/T e-jwtdt

y(t) A~(T) + B~(T)

De integraal It x(t)e-t/T e-jwtdt is een aangepaste Fourier transformatie (e-t/T
)

met een rechthoekig venster.
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De Matched Filters worden digitaal geiOmplementeerd. De aangepaste Fourier
Transformatie gaat dus over in een aangepaste Discrete Fourier Transformatie
(DFT). Een DFT voor een kanaal kan efficient berekend worden door het Goert,.
zel algoritmeo Het Goertzel algoritme berekent de DFT door een convolutie uit
te voeren. Het algoritme bestaat dus uit een aantal digitale filters met de juiste
impulsresponsie.

Het algoritme moet berekenen :

N-l

~ x(r)e-rT/TVV~

r=O

Deze DFT wordt berekend door het ingangssignaal te convolueren met de im
puIs responsie van een digitaal filter:

00

Yk(n) ~ x(r)h(n - r) = x(n) *h(n)
r=-oo

Zodat voor de impulsresponsie van het digitale filter geldt :

h(N - r)

h(r)

1

h(r)
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Ret digitale filter heeft afgezien van een constante factor e-NT/ T de volgende
overdrachtsfunctie :

Ret blokschema van het eerste orde filter is in figuur 20 weergegeven.

x[n]

+
-1z

Figuur 20: Eerste Orde Filter

In de tegenkoppeling moet een complexe vermenigvuldiging worden uitgevoerd.
De complexe vermenigvuldiging vereist 4 reele vermenigvuldigingen en twee reele
optellingen en eist dus veel rekentijd van de DSP.

Door de noemer van de overdrachtsfunctie reeel te maken verdwijnt de com
plexe vermenigvuldiging uit de tegenkoppeling. De noemer wordt reeel gemaakt
door teller en noemer te vermenigvuldigen met de factor (1 - W~eT/Tz-l). Er
geldt nu :
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Het blokschema van het twee orde filter is in figuur 21 weergegeven.
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x[n]

+

+
K

Y [n]
k

-1z

-1z

T/'f
K = 2e cos(2x kIN)

Figuur 21: Tweede Orde Filter

In het filter heeft aIleen een complexe vermenigvuldiging het voorwaartse pad.
Omdat alleen y(N) berekend moet worden hoeft deze vermenigvuldiging slechts
een maal uitgevoerd te worden.
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De efficientie en de complexiteit van een algoritme worden meestal gedefinieerd
door het aantal berekeningen dat het algoritme uitvoert.

Ret aangepaste tweede orde Goertzel algoritme wordt vergeleken met de volgende
algori tmen : Discrete Fourier Transform, aangepaste DFT, eerste orde Goertzel,
twee orde Goertzel en eerste orde aangepast Goertzel. Bij de vergelijking wordt
uitgegaan van een reele ingangsrij (x[n]). Eventuele complexe vermenigvuldi
gingen vereisen 4 reele vermenigvuldigingen en 2 reele optellingen. Ret aantal
benodigde (reele) vermenigvuldigingen en optellingen per kanaal zij n in tabel 1
weergegeven.

algoritme Aantal x Aantal +
Discrete Fourier 2N 2N
Discrete Fourier aangepast 2N 2N
Goertzel 1e orde 4N 3N
Goertzel 2e orde N+4 2(N+2)
Goertzel aangepast Ie orde 4N 3N
Goertzel aangepast 2e orde 2(N+2) 2(N+2)

Met Discrete Fourier wordt een algoritme bedoeld welke de Discrete Fourier
Transformation volgens de definitie bepaalt. Bij de aangepaste Discrete Fou
rier transformatie worden alleen de complexe gewichten aangepast. Ret aantal
bewerkingen blijft dus gelijk. In de tabel valt te zien dat het eerste orde Goert
zel algoritme iets minder efficient is dan de Discrete Fourier. Ret tweede orde
Goertzel algoritme levert een aanzienlijke besparing in het aantal berekeningen.
Ret aangepast Goertzel algoritme levert geen besparing van aantal berekeningen
op ten opzichte van de aangepaste Discrete Fourier.
Ret Goertzel algoritme bepaalt door middel van recursie efficient de gewichten
w~n. De gewichten hoeven dus niet te worden opgeslagen of berekend. De DSP
heeft een structuur welke zeer geschikt is om het Goertzel algoritme mee te imple
menteren. De efficientie van het algoritme zit in de structuur van het algoritme en
de beperkte hoeveelheid noodzakelijke geheugenruimte. Ret Goertzel algoritme
is dan ook te verkiezen boven de Discrete Fourier bij gebruik van een DSP.
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De labels zijn de belangrijkste schakels in het systeem. Vandaar dat in deze pa
ragraaf een analyse en een implementatie van de label beschreven worden.

6.1 Analyse

De label bestaat uit een hoofdkring en enkele kristallen (zie hoofdstuk 2). De
kristallen bepalen de identiteit en de hoofdkring vormt de ontvangst/zend an
tenne van de label. De kristallen dienen zodanig op de hoofdkring aangekoppeld
te worden dat de vermogensoverdracht tussen de hoofdkring en de kristallen opti
maal is. De vermogensoverdracht is optimaal als de impedanties van de kristallen
en de hoofdkring op elkaar zijn aangepast.

In figuur 22 is het vervangingsschema van de label met een kristal weergege
Yen.

Hoofdkring

Aanpas
Netwerk

Kristal

Figuur 22: Vervangingsschema van de label

De hoofdkring bestaat uit de ontvangst/zend antenne (zelfinductie L h ) en een
capacitei t (Ch) en vormen een parallelresonantie kring. De kristallen kunnen ge
modelleerd worden als een serieresonantie kring. Heide kringen worden gedempt
door de verliesweerstand van de resonantie kring.

In de volgende paragraaf wordt een mogelijke implementatie van het aanpas
netwerk besproken.
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Bij resonantie is de impedantie van een resonantie kring zuiver reeel. De aan
koppeling bestaat dus uit een aanpasnetwerk (transformatienetwerk) welke de
weerstand van de hoofdkring op de weerstand van het kristal aanpast.

In de gerealiseerde label bestaat het transformatienetwerk uit een lumped ele
ment network. In figuur 23 is het vervangingsschema van de label bij resonantie
van de hoofdkring en het kristal gegeven.

C
a

Hoofdkring

r- - - - - ~ ,

,,
,,,,,,

L
a

,.
Aanpas Netwerk :

,L ~ I

KristaI

Figuur 23: Vervangingsschema van de label bij resonantie

Ret transformatienetwerk bestaat uit een zelfinductie (La) en een capaciteit (Ca).
De zelfinductie (La) hoeft niet fysiek opgenomen te worden omdat deze verdis
conteerd kan worden in een verstemming van de hoofdkring.

In bijlage R wordt afgeleid dat geldt :
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Met behulp van deze formules wordt het aanpasnetwerk berekend voor reele waar
den van Lh, Rh en Rk. Voor de afmetingen van de ontvangstjzend antenne geldt
: (rantenne = 35 [mm] en rdraad = 0.65 [mm]).

Rh - 10 [I<f2] (Q = 300)

10 27,1 [MHz]

1

(2.11" .10)2L
1 = 172 [PF]

(2.11".27,1.106 )20,2.10-6

La = VRh.Rk \1'10.103 .30
3,2 [JlH]

w 2.71".27,1.106

Ca
1 1

10.7 [PF]
w VRh.Rk 2.71".27,1.106 \1'10.103 .30

De zelfinductie La wordt verdisconteerd in een versternming van de hoofdkring.
Zodat voor de nieuwe resonantiefrequentie van de hoofdkring geldt :

10
1 1

2.1r VI, 88.10 7.172.10 12
27.93 [MHz]

Bij deze nieuwe resonantiefrequentie geldt voor de capaciteit Ch :

1

(2.1r.fo)2L

1

(2.11" .27,93.106 )20,2.10-6
162 [PF]
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In de label worden een aantal kristallen op de hoofdkring aangekoppeld. Uit
bovenstaande formules blijkt dat elk kristal een ander aanpasnetwerk heeft. Dit
is zeer hinderlijk bij de productie van de labels. Bij nader onderzoek blijken dat
de waarden van La en Ca van de verschillende transformatie netwerken weinig
van elkaar afwijken. Zodat kan worden volstaan met een transformatiecircuit.
De kristallen worden dus parallel geschakeld en met een condensator (Ca ) aan de
hoofdkring gekoppeld.

De aanpassing van de kristal impedanties op de impedantie van de hoofdkring
hoeft niet perfect te zijn. Een misaanpassing vermindert aIleen de energieover
dracht tussen het kristal en de hoofdkring. Een perfecte aanpassing is vanwege
toleranties van componenten en beinvloeding van de omgeving op de label niet
realiseerbaar.
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In dit hoofdstuk worden enkele conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

7.1 Conclusies

Met betrekking tot de probleemstelling kan geconcludeerd worden dat de ontvan
ger voor het identificatiesysteem PaRIS praktisch realiseerbaar is. Door middel
van de gerealiseerde ontvanger kunnen diverse labels geidentificeerd worden.

Conclusies met betrekking tot de doelstellingen zijn veelzijdig. De belangrijk
ste conclusie is de juistheid van de theoretische principewerking van PaRIS. De
overige conclusies staan hieronder vermeld :

• De afkaptijd beinvloedt de kanaalscheiding nauwelijks

• De Matched Filter bewerking is goed digitaal implementeerbaar

• Herhaald meten vergroot de betrouwbaarheid en de kanaalscheiding

• De complexiteit van het systeem is splitsbaar in (relatief) simpele deelsys
temen

7.2 Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling is het perfectioneren en complementeren van het
systeem aan de hand van metingen aan het prototype.

Verder wordt aanbevolen onderzoek te verrichten aan/naar :

• Afrond- en kwantisatiefouten in het digitaal filter

• Kwartskristal (zie ook [12])

• Aanbrengen van redundantie in de identiteitscode van de label

Ais uitbreiding op het systeem kan gedacht worden aan twee hoofdkringen in de
label. Door het gebruik van twee verschillende zendfrequenties kunnen het aantal
mogelijke identiteiten aanzienlijk uitgebreid worden.
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In deze bijlage wordt het spectrum van de responsie van de label berekend. De
berekingen worden uitgevoerd voor een afgekapte responsie door middel van de
Laplace transformatie. Ret spectrum van de responsie s(t) is

s(t) U(t).e-pt.cos(wot +¢» (p liT)

cos(wot + ¢»

£, {U(T - t) cos(wot +¢>)}

:F {U(t)U(n - t) cos(wot + ¢>)}

eit/> faT et(iwo-s)dt

eit/> [. 1 et(iWO-S)] T
JWo.- s 0

eit/> [ 1. (1 _ eT(iWO-S))]
s -JWO

e-it/> faT e-t(iwo+s)dt

e-it/> [_. 1 e-t(iwo+S)] T
JW +s 0

e-it/> [. 1 (1 _ e-T(iWo+S))]
JWo +s

~[ei(wot+t/» + e-i(wot+t/»]
2

~ [eit/>(s + jwo) (1 - eT(iwo-s))

2 S2 +w5

+e-it/> (s - jwo) (1 - e-T(iwo+S))]

S2 +w5

s ~ jw +p

~ [eit/>(j(wo+w +p) (1 - e-T(i(w-wo)+p))

2 (jw +p)2 +W5

e-it/>(j(w - Wo +p) (1 - e-T(i(wo+W)+P))]

+ (jw + p)2 +W5
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In deze bijlage wordt de maximale kanaalscheiding berekend. Bij de berekening
wordt uitgegaan van een ingangssignaal dat teruggemengd is naar gelijkspanning.
Omdat terugmengen een lineaire bewerking is beinvloedt dit de kanaalscheiding
niet. De frequentie van het buurkanaal is in dit geval 10 [KHZ]. Voor het in
gangssignaal geldt :

x(t) U(t).e- t / T

Bijbehorend vermogensspectrum :

IX(jwW = 1/r
2

(wr)2 + 1

Voor gelijkspannings vermogenscomponent geldt :

Zodat voor de kanaalscheiding geldt :

kanaalscheiding = 10.109 ((WT)~ + 1) ~ 20[dB]

waarin : w = 2.7r.f = 62,83.103 [rad/s]
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In deze bijlage wordt het optimale filter (Matched filter) afgeleid. Een Matched
Filter optirnaliseert het uitgangssignaal verrnogen op het beslissingsmoment (tb)
ten op zichte van het gemiddelde ruisverrnogen.

Het ingangssignaal op het beslissingsmornent is

Het gemiddelde ruisvermogen is

Voor de signaal/ruis verhouding geldt

Met behulp van de ongelijkheid van Schwartz wordt de overdrachtsfunetie H(J)
bepaald waarbij de signaal/ruis verhouding rnaxirnaal is

De gelijkheid treedt op als

A(J) KB*(J)
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De formule voor de signaal/ruis verhouding wordt vereenvoudigd door de vol
gende subsituties

A(J)

B(J)

De signaal/ruis verhouding is nu

H(J)VPn(J)

S(f)eiwtb

/Pn(J)

(S) < fooIS(J)12
N out 100 Pn(J) df

De signaal/ruis verhouding is maximaal bij het optreden van de gelijkheid. De
optimale overdrachtsfunetie is

Voor witte ruis (Pn(J) No/2) wordt de overdrachtsfunctie

H(J)

Zodat voor de impulsresponsie geldt

In de formules is K = willekeurige constante
Pn(J) = vermogensdichtheid spectrum
No = ruisconstante



D Convolutie
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In deze bijlage wordt de convolutie van het ingangssignaal met de impulsrespon
sie van het Matched Filter berekend. De berekening dient ter vergroting van het
inzicht in het Matched Filter.

Ret Matched Filter berekent de energie van het ingangssignaal x(t) als de im
pulsresponsie h(t) = x( -t).

y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * x(-t)

y(t) = /0000 x(r)x(r + t)dr

y(O) = /00
00

x
2(r)dr

In het algemeen is de impulsresponsie h(t) #- x( -t). Daarom voIgt hieronder een
algemene afleiding voor het uitgangssignaalop het beslissingsmoment (tb = 0).
Voor het uitgangsignaal y(t) geldt :

ycos(t) = ~e-t/'T [1.: U( -to)U(t - to)e2to /'T cos( -(W2 - wdto - <p - w1t)dto

+1.:U( -to)U(t - to)e2to /'T cos( -(W2 +wdto+ <p +w1t)dto]
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Uitwerken van de eerste integraal voor t > 0 levert

1
YI(t) = _e-t / T R(t)

2

T (W2 -WI)T]O /R(t) = - cos( -WIt - ¢J) - e2to
T sin .,pdto2 2-00
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Uitwerken van de tweede integraal voor t > Olevert

T (W2 +WI) T jO 2t / •R(t) = -2 cos(wIt + 4» - e 0 T sm 'lj;dto2 -00
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Het totale uitgangssignaal y(t) is

Het uitgangsignaal ycos(t) op het beslissingsmoment tb = 0 is

pag. 58

Voor het berekenen van het uitgangssignaal y(t) van een kwadratuur Matched
Filter moet ook de convolutie berekend worden

Ysin(t)

Voor Ysin(t) is af te leiden

Voor het uitgangssignaal van het kwadratuur Matched Filter geldt

Wordt met bovenstaande formules de kanaalscheiding berekend tussen het 10
[KHz] en 20 [KHz] kanaal dan blijkt de kanaalscheiding 11,65 [dB] te zijn.
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In de praktische realisatie bestaat het ingangssignaal x(t) uit een superpositie
van de deelresponsies van de kristallen (zie Hoofdstuk 3). Het bepalen van de
kanaalscheiding is in dit geval moeilijk. Door de niet-lineaire bewerking (kwa
drateren) is de kanaalscheiding afhankelijk van de rase van de deelresponsies (zie
[10]). Door herhaald te meten en de metingen te middelen zal de kanaalscheiding
nagenoeg onafhankelijk worden van de fase. De kanaalscheiding bedraagt dan
ongeveer 11,65 [dB].
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F Overdracht 6-de orde filter

6de orde Butterworthfilter
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H Aanpasnetwerk

In deze bijlage worden de formules voor het aanpasnetwerk afgeleid. Het onder
staande figuur 24 laat het vervangingschema van het aanpasnetwerk zien.

JX

JB

-_._-----~------------------, ,,,,,
·,,
·,,··········,,
····

Figuur 24: Vervangingsschema label

De ingangsimpedantie van het aanpasnetwerk is Rin. De ingangsimpedantie wordt
gevormd door de getransformeerde belastingsweerstand RL .

De ingangsadmittantie van het aanpasnetwerk is

Door gelijkstelling van de reele en imaginaire delen voIgt
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Uit dit stelsel van vergelijkingen zijn B en X op te lossen

pag. 64

B=

x= RrnRi - RtR2in
R~nRL

Omdat RL ~ Rin kunnen de formules vereenvoudigd worden

Susceptantie B wordt gerealiseerd door een zelfinductie L en de reaetantie X door
een condensator C. Voor de waarden kan afgeleid worden
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