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SAMENVATTING

In het kader van een afstudeerwerk bij de vakgroep Telecommunicatie zijn
dataverbindingen onderzocht op hun betrouwbaarheid. Daarbij zijn golfge
leiders die opgebouwd zijn uit metallieke geleiders vergeleken met een
optische golfgeleider. De metallieke geleiders bestaan uit een tweedraads
verbinding of een coaxiale verbinding. De optische verbinding bestaat uit

een plastic vezel. Deze plastic vezel is geschikt voor relatief korte afstan
den en lage bitsnelheden.

De geleiders worden in een transmissiesysteem gebruikt, waarbij de fouten
kans bepaald kan worden. Het transmissiesysteem bestaat hierbij uit een
woordgenerator als zender en een foutendetector als ontvanger. De signaal
spanning wordt aan de zendzijde zodanig verzwakt, dat de foutenkans net

nog acceptabel is. Aan ontvangstzijde wordt de signaalspanning weer
versterkt.

De verschillende verbindingen worden vervolgens in een storende omge

ving geplaatst. Voor een acceptabele foutenkans dient de signaalspanning
verhoogd te worden. Het verschil tussen de signaalspanningen zonder en
met de storende omgeving is een maat voor de betrouwbaarheid van die
verbinding.

Dataverbindingen kunnen beinvloed worden door elektromagnetische
inkoppeling van een stoorsignaal. In de praktijk gebeurt dit over een
langere afstand. In de proefopstelling wordt de storing over een korte

afstand ingekoppeld. Hiervoor is een schakeling gebouwd, die zorgt voor
een sterke flux door de kern van een spoel. De ferrieten kern is hierbij
rechthoekig met aan een zijde een opening. Door een dataverbinding In

deze opening te plaatsen, kan een storing ingekoppeld worden.

Optische systemen gebruiken geen metalen geleiders. Er kan zich daardoor

op elektromagnetische wijze vrijwel geen storing inkoppelen. Ze zijn daar
door immuun voor elektromagnetische interferentie (EMI) en kunnen
gebruikt worden voor het oplossen van aardlusproblemen. Aardlusproble
men ontstaan indien een gesloten oppervlakte tussen twee metalen geleiders
zich in een elektromagnetisch (stoor-) veld bevindt.
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1 INLEIDING

Overdracht van informatie via glasvezelverbindingen is een rea1iteit. Het is
van technische ingenieursnieuwsgierigheid naar een commercieel beschik
baar produkt gegaan. En met de toekomst voor de optische-vezel in zicht,
zijn R&D afdelingen over de gehele wereld bezig met het ontwikkelen van
geavanceerde opto-elektronische componenten en systemen, om de moge
lijkheden van de glasvezel ermee uit te kunnen buiten.

Het glasvezel-medium heeft tegenover de conventionele geleiders de
voordelen van een grotere bandbreedte, geringere verliezen en immuniteit
voor EMI (Elektro-Magnetische Interferentie). ZO kunnen in omgevingen
die onderhevig zijn aan intensieve elektro-magnetische velden, aardluspro
blemen opgelost worden door het gebruik van optische systemen i.p.v.
metallieke geleiders. Verder hebben glasvezels de voordelen: er is geen
overspraak tussen parallellopende geleiders, ze zijn moeilijker af te tappen,
veiliger, hebben een goedkopere grondstof en een lichter gewicht. Als
aanvulling hierop heeft dit medium het vermogen om een bijna onbeperkte
capaciteit aan te bieden.

Optische verbindingen kunnen opmerkelijk foutvrij zijn. Zij bieden tevens
aanzienlijke besparingen bij lange-afstandsverbindingen. Hierbij worden de
kosten voor het transport van de informatie lager, naarmate de capaciteit
stijgt. Ook kunnen complexe datanetwerken met optische vezels gebouwd
worden. Optische LAN's (Local Area Networks), LAN's met metalen
geleiders of LAN's die bestaan uit een combinatie van beide, zijn econo
misch voordelig en van een toekomst verzekerd.

Glasvezelverbindingen worden zelden gebruikt om te communiceren over
afstanden van minder dan 10 meter. Dit vanwege het feit dat er elektro
optische en opto-elektrische interfaces voor nodig zijn. En daarmee zijn
extra kosten verbonden. Voor toepassingen over korte afstanden en/of lage
bitsnelheden bestaat er voor glasvezelverbindingen een altematief, namelijk
de plastic optische vezels. De interfaces voor de plastic optische vezels zijn
minder gecompliceerd en goedkoper.
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Plastic optische vezels hebben zowel voor- als nadelen t.o.v. glasvezels. De
nadelen zijn:
- ze hebben een geringere bandbreedte (en dus een lagere bitsnelheid),
- ze hebben een hogere demping (ze zijn minder doorzichtig).
Daarentegen bestaat een plastic vezel uit een taaiere substantie. En omdat

een plastic vezel met zichtbaar licht opereert, kan er makkelijker mee
gewerkt worden en is het uitvoeren van experimenten ermee eenvoudiger.
Verder hebben kunststof-vezels nog de volgende voordelen t.o.v. glasve
zels:
- ze hebben een grotere numerieke apertuur en een grotere kerndiameter,
- daardoor een hoger koppel-efficientie,
- ze zijn eenvoudiger aan te sluiten of te koppelen,
- ze hebben een hogere weerstand tegen mechanische spanningen,
- de zender en ontvanger kosten in het algemeen minder (als gevolg van
de lagere bitrate),

- ze gebruiken goedkopere connectoren.

Daarom worden zij weI toepasbaar beschouwd voor lage bitsnelheden, of
voor korte-afstand dataverbindingen zoals LAN's. Andere toepassingen van
plastic vezels voor korte afstandsverbindingen zijn: huistelefonie, voor
inwendige controle/besturing van voertuigen, als binnenshuis databus, voor
verbindingen tussen hi-fi apparatuur, in de robotica, inwendig in computers
(b.v. tussen CPU's), bekabeling tussen computers en randapparatuur, beka
beling binnen in apparatuur (zoals kopieermachines en wapensystemen) en
medische systemen (een bundel plastic vezels wordt daarbij gebruikt voor
inwendige belichting en fotografie).

Vandaar dat onderzocht wordt in hoeverre een plastic vezel toegepast kan
worden voor het vervangen van dataverbindingen, die in het algemeen uit
metalen geleiders bestaan. Aspecten als bandbreedte, de te overbruggen
afstand en bitfoutenkans spelen hierbij een rot.



2 STORINGEN IN KABELS

Ben signaalverbinding bestaat vaak uit twee parallelle draden: er lean gesteld worden dat
op elke plaats van de kabel de stromen door de draden even groot en tegengesteld gericht
zijn. Ook kiest men vaak een coaxiale kabel, waarbij de signaalstroom door de binnenge
leider heen en via de buitengeleider terug loopt. Ook hier geldt, dat op elke plaats van de
kabel de stromen door de binnen en buitengeleider even groot en tegengesteld gericht
zijn. In beide gevallen is zo de stroomkring voor het signaal correct gedefinieerd.

2.1 STORINGSINKOPPELING VAN EN TUSSEN KABELS

Tegelijk met het bedoelde signaal legt men onvermijdelijk ook een onbedoeld stroompad
aan. Dit onbedoelde circuit sluit zich via de omgeving, verre aarden of strooicapaciteiten.
Het is daardoor groot van omvang, onregelmatig van vorm en laat zich slecht modelleren.

De stoorstroom in het onbedoelde circuit lean dezelfde weg als de signaalstroom doorlopen
en zo vervorming van het signaal veroorzaken. Ben storing kan daarbij zowel direct via
dit onbedoeld circuit een storing inkoppelen als ook indirect, bijvoorbeeld door een
magnetische flux, die in de oppervlakte tussen de geleiders van een circuit een inductie
stroom veroorzaakt. Daarbij kunnen we een onderscheid maken tussen een capacitieve en
een inductieve inkoppeling van het stoorsignaal.
In de volgende paragraaf zal de overspraak tussen meervoudige transmissielijnen
besproken worden. Vervolgens komt de directe en indirecte storingsoverdracht aan orde.

2.1.1 Overspraak: bij meervoudige transmissielijnen

We beschouwen een tweetal golfgeleiders met aarde. Zijn de geleiders verliesvrij en is het
dielectricum homogeen, dan bestaat het EM-veld tussen de geleiders beneden een
bepaalde grensfrequentie uit een TEM-golf. Is het dielectricum ook verliesvrij, dan
kunnen de relaties tussen de spanningen op de geleiders en de stromen door de geleiders
beschreven worden door capaciteits- en inductiecoefficienten van het stelsel. Ben
infinitesimaal kleine sectie van een lijn lean daarbij weergegeven worden door figuur 2.1a.
Figuur 2.1b laat de configuratie van de verschillende kabelparameters zien tussen twee
golfgeleiders.
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Figuur 2. 1.(a): Een infinitesimaal kleine sectie van een meervoudig lijnenstelsel.
(b): De kabelparameters en -eonfiguratie voor twee transmissielijnen [BOO 90].

[(x,t) en V(x,t) zijn respectievelijk de stroom- en spanningsvector ter plaatse x en op tijd

stip t. Dit stelsel kan voor meerdere transmissielijnen uitgebreid worden. Daarbij worden
spanningen V, stromen [, inducties L en capaciteiten C in matrixen gedefinieerd. Bij n
transmissielijnen hebben de matrixen een orde n. Met de matrixen kunnen zogenaamde
telegraafvergelijkingen opgelost worden. De oplossing van de telegraafvergelijkingen
levert een karakteristieke afsluitconductantiematrix op, gedefinieerd door

[ = GV,

met

G = Z-1 = Cv = L -1 v-1 ,

(2.1)

(2.2)

waarbij v de fasesnelheid van de EM-golf is en Z het karakteristieke afsluitnetwerk
beschrijft. Voor verliesvrije geleiders met een verliesvrij dielectricum is Z reeel en kan

dus door weerstanden gerea1iseerd worden. Wordt het lijnenstelsel met dit netwerk aan

zowel zend- als ontvangstzijde karakteristiek afgesloten, dan zuBen er geen reflecties

optreden. De fasesnelheid van de EM-golf wordt hierbij weergegeven door

v = w
(3

= (2.3)

met w de hoekfrequentie, B de specifieke fasecoefficient, Co de lichtsnelheid in vacuum en

Gr de relatieve dielectrische constante.

4



Inhomogeen dielectricwn
Komen in het geleiderstelsel in transversale richting verschillende dielectrica in de

structuur voor, maar kan het stelsel nog steeds uniform in de lengterichting verondersteld

worden, dan kan de golf geen TEM-golf zijn. Doch het blijkt echter dat zij nagenoeg

TEM is, ofwei "quasi-TEM".

Bij het homogene dielectricum zijn de berekeningen erop gebaseerd, dat aile n eigen

waarden identiek zijn. Omdat v nu echter niet meer eenduidig is, dient de karakteristieke

afsluitconductantiematrix per modus opgelost te worden. Het karakteristieke afsluitnet

werk kan weer met de karakteristieke afsluitconductantiematrix bepaald worden. Deze is

nu gedefinieerd door de vergelijking

1 = G V - G = 1 V-Im m m m •

Verder geldt:

G = CV [v] V,;1 = L -1 V [2.] V,;1
m m •

(2.4)

(2.5)

Hierbij is 1m de matrix van eigenvectoren van CL en Vm de matrix van eigenvectoren van

LC. [v] is een diagonaalmatrix, waarbij op de diagonaal de overeenkomstige n waarden

staan van v.

Transmissielijn met dielectrische verliezen
Voor een transmissielijn met dielectrische verliezen dient de reele dielectrische constante

e vervangen te worden door een complexe constante e' = e· (l-j • tana), waarin a de

verlieshoek van het dielectricum is. De capaciteitsmatrix za1 vermenigvuldigd moeten

worden met (l-j • tana) en de voortplantingsexponent 'Y met (l-j • tana)'h. De elementen van

de karakteristieke admittantiematrix worden nu

(2.6)

Het karakteristieke afsluitnetwerk wordt daardoor complex. Er zullen geen reflecties

optreden indien het lijnenstelsel met dit netwerk (aan zowel zend- aIs ontvangstzijde)

karakteristiek afgesloten wordt.

Overspraakvrije afsluiting van meervoudige transmissielijnen
Overspraak: tussen lijnen ontstaat ten gevolge van de koppeling tussen de lijnen. De

overspraak: ontstaat daarbij niet in de kabel, maar ontstaat door verkeerde aanpassing.

Deze overspraak: kan bestreden worden door het lijnenstelsel op adequate wijze aan te

sturen, c.q. af te sluiten. De kabel wordt hierbij voorgesteld door zijn karakteristieke

impedantiematrix Z. De bronimpedantiematrix wordt voorgesteld door Zb en de karakteris-

5



tieke afsluitimpedantiematrix door ZOo Het kan aangetoond worden dat de overdracht van
de bron naar de belasting overspraakvrij za1 zijn als geldt:

(2.7)

Hierbij is U de eenheidsmatrix en G de karakteristieke conductantiematrix (G=ZI). Er
kunnen hierbij twee speciale gevallen bekeken worden.
1) Zb = Z
De oplossing van (2.7) luidt nu ZO-I = G. Met deze aansturing treden er geen reflecties
op, en vindt er geen overspraak plaats.

2) Zb = TU,
met Teen scalar.
Deze afsluiting aan de bronzijde bestaat uit een enkele weerstand per ader naar aarde. Dit
ingevuld in (2.7) geeft voor de afsluiting ZO-I = G (rG + UrI (3U - G). Omdat de
afsluiting niet karakteristiek is, zuBen er aan het eind van de lijnen reflecties optreden. De
afsluiting is echter zo gekozen, dat de reflectie de overspraak opheft. Overspraak zal tot
stand komen via twee reflecties, zodat de overspraak in praktische situaties klein zal zijn.

Ben andere methode om overspraak bij een meervoudig lijnenstelsel te voorkomen,
bestaat uit het aansturen van het lijnenstelsel in zijn (orthogonale) transmissiemodi. De
eigenvectoren van een matrix blijken namelijk orthogonaal te zijn. Dit betekent, dat de
transmissie bij aansturing die overeen komt met een eigenvector, onathankelijk is van die
van een andere eigenvector (transmissiemodus). Hiervan wordt o.a. gebruik gemaakt bij
telefoniekabels [BOO 90].

2.1.2 Directe storingsoverdracht

Ben stoorstroom kan via een onbedoeld pad lopen en hierbij een overdracht (transfer) van
signaal veroorzaken. De stoorstroom kan dan via dit pad direct overgedragen worden aan
een geleider van een ander circuit. In het andere circuit kan hierdoor een spanning
ontstaan tussen de klemmen. De koppeling tussen de twee kringen kan beschreven worden
met de transferimpedantie. Dit is een impedantie die het verband tussen de stoorstroom in
het ene circuit en de daardoor opgewekte spanning in het andere circuit weergeeft. Deze

transferimpedantie is frequentie-afhankelijk en wordt verder weergegeven door Z, .
In figuur 2.2 is een signaalbron via een tweedraadslijn verbonden met een ontvanger. De

ontvanger is in dit geval de impedantie. De stoorstroom loopt deels door het gestippelde,
onregelmatige pad: de stroom wordt gedreven door een exteme stroom lext of een exteme
magnetische flux Bext. Deze exteme stroom wordt via de transferimpedantie Zt in het
bovenste circuit gekoppeld. Over Zt staat een stoorspanning U.toor en een signaalspanning

6



UZt die samen met Usignaal over de klemmen gemeten kan worden.
Voor de spanning over de klemmen geldt: Utlem = Usignaal + USllJor + UZt •

UklemUsignaal '"'-'

, .,........ I:
:, lext 0Bext j -. .

-~ --------~--_._-----------------_._----_-._-

Figuur 2.2. Weergave van een circuit dat door een externe stroom of
magnetiscbe flux gestoord wordt.

2.1.3 Indirecte storingsoverdracht

Een overdracht van signalen kan ook indirect, op elektromagnetische wijze plaatsvinden.
Een stroomvoerende geleider heeft n.1. een elektromagnetische uitstraling. In figuur 2.3 is
de magnetische en de elektrische veldcomponent van deze straling weergegeven. Deze
uitstraling kan in een andere geleider opgevangen worden en daar een eventuele storing
veroorzaken. Een kabelverbinding is daarbij niet alleen een zender maar ook een
ontvanger van storingen.

a.

b.

Figuur 2.3.(a) Weergave van de magnetiscbe en (b) de elektrische veldlijnen
van bet stralingsveld tussen twee geleiderparen.
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De inkoppeling van stoorsignalen tussen twee verbindingen door het magnetische veld

gebeurt inductief (zie figuur 2.3a). De oppervlakte tussen de draden van de rechtse gelei

der vangt hierbij de magnetische flux van het linkse geleiderpaar op. Daardoor zal over

het rechter geleiderpaar een stoorspanning te meten zijn.

De inkoppeling van stoorsignalen door het elektrische veld gebeurt capacitief (zie figuur

2.3b). Storingen worden hierbij overgedragen, doordat de elektrische veldlijnen van de
geleiders van het linker geleiderpaar eindigen op de geleiders van het rechter geleider

paar. We kunnen daarbij twee soorten van overspraak onderscheiden, nJ. capacitieve en

inductieve overspraak.

Capacitieve overspraak
Capacitieve overspraak ontstaat door de hoge impedantie van een draad t.o.v. de aarde.

Deze configuratie laat nJ. een hoge spanning t.o.v. aarde toe bij een gegeven stroom. De

capacitieve overspraak overheerst, indien de inductieve circuitimpedanties (zie figuur 2.1)

erg klein zijn t.o.v. de capacitieve circuitimpedanties. Voor capacitieve overspraak is een

volledig circuit nodig. Vandaar dat deze overspraak een grote rol speelt bij hoge fre

quenties. De retourgeleider wordt meestal gevormd door een gemeenschappelijke

aarddraad.

Inductieve overspraak
De inductieve overspraak overheerst indien de capacitieve circuitimpedanties (zie figuur

2.1) erg klein zijn t.o.v. de inductieve circuitimpedanties. Inductieve overspraak ontstaat

tussen twee complete lussen. Voor inductieve overspraak is dus een gesloten circuit

nodig. Deze overspraak is bijzonder sterk indien de retourgeleider ver van de signaal

draad af loopt. De oppervlakte tussen de geleiders kan dan namelijk veel magnetische flux

opvangen (zie figuur 2.3(a)). Indien de kabelparen niet te ver van elkaar af liggen, is de

koppeling via de mutuele inductie vergelijkbaar met een transformatorkoppeling [KEI 79].

2.2 RET METEN AAN EN HET STOREN VAN EEN KABEL

Storingsoverdracht in de praktijk
Iedere transmissielijn die uit metallieke geleiders bestaat, heeft een bepaalde elektromag

netische uitstraling. De grootte van deze uitstraling hangt af van de geometrische opbouw

van de transmissielijn (parallelle geleiders, vertwijnde draden of coaxiaal).

Indien een kabel zich binnen het bereik van het elektromagnetische veld van een andere

kabel bevindt, kan dit over een grotere afstand een meetbare overdracht van signaal tot

gevolg hebben. In de praktijk vindt er tussen kabelparen een overdracht van signalen

plaats, indien de kabelparen over een grotere afstand parallel aan elkaar lopeno
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Om een storing moedwillig in een verbinding te koppelen, hoeft dit niet perse over een
grotere afstand te gebeuren. Indien het lukt om over een korte afstand een sterk elektro
magnetisch veld in een verbinding te koppelen, dan za.l dit eenzelfde overdracht tot gevolg
hebben als een elektromagnetische koppeling door een zwak magnetisch veld over een
langere afstand.

Keuze van de dataverbinding
Veel transmissiesystemen tussen computers en randapparatuur maken gebruik van de RS
232 interface. Bij deze interface wordt voor de verbinding meestal een meeraderige kabel
gebruikt. Ben dergelijke verbinding gebruiken we in de opstelling voor het transporteren
van data. Daarbij za.l de signaalvervorming t.g.v. een stoorbron onderzocht worden. De
uitstraling en inkoppeling van storingen bij de kabel worden daarbij bekeken. De
gevoeligheid van deze kabel voor elektromagnetische interferentie (EM!) za.l worden
vergeleken met die van een coaxiale verbinding en een verbinding met een plastic
optische vezel. Daarbij gebruiken we data met een bitsnelheid van I Mb/s. Deze snelheid
is voor elke verbinding gebruikelijk. Als zender en ontvanger worden een woordgenerator
en een error-detector gebruikt.

Keuze tussen directe of indirecte storingsinkoppeling
Ben stoorstroom kan op verschillende manieren in een apparaat sluipen, nJ. via de
voedingslijnen, signaalkabels, randapparatuur of in de componenten van een printplaat.
Het directe inkoppelen van storingen vindt hierbij plaats via een ongedefinieerd circuit en
laat zich daarom slecht modelleren (zie § 2.1.2). Het indirecte inkoppelen van storingen

op signaalkabels kan weI omschreven worden (zie § 2.1.3). Men kan bijvoorbeeld met
een spoel of condensator een elektromagnetisch veld opwekken. Door nu een dataverbin
ding in dit elektromagnetische veld te plaatsen kunnen we een storing in de dataverbin
ding koppelen. Deze manier van storingsinkoppelen za.l nu verder bestudeerd worden.

Keuze tussen capacitieve of inductieve storingsinkopeling
Het meten aan en het storen van kabels kan zowel capacitief als inductief gebeuren.
Echter het capacitief meten en het inkoppelen van storingen is vrij omslachtig. Er dient

dan nJ. over een afstand een soort condensator met een andere kabel of mantel gevormd
te worden. Het gebruik van de inductieve methode is daarentegen eenvoudiger. Want
m.b.v. een spoel kan men een inductieveld creeren. Door de draden van een kabelpaar op
de juiste manier in dit inductieveld te plaatsen, kan men op de draden een storing
inkoppelen.
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Keuze tussen ronde of rechthoeJdge spoel
We kunnen een keuze maken uit een ronde of een reehthoekige spoel. Ben ronde spoel is
gemakkelijker te maken. Ben reehthoekige spoel past geometrisch beter op een reehte
geleider, en za1 daarom ook een betere overdracht tot gevolg hebben. In de volgende
paragraaf za1 het magnetisch veld van een reehthoekige spoel beschreven worden.

De oppervlakte tussen de draden van de meta1lieke geleider za1 de flux opvangen, die
door de spoel gegenereerd wordt. De hoeveelheid opgevangen flux is hierbij bepalend
voor de grootte van de overdracht tussen de spoel en de meta1lieke geleider.
De grootte van stoorspanning op de kabel is de tijdsafgeleide van de flux tussen deze
draden. Dus, hoe groter de oppervlakte tussen de draden, des te groter is de opgevangen
flux en de storingsoverdracht.

Systemen kunnen met sinusvormige en met pulsvormige storingen getest worden. Voor de

spoel is er een keuze uit een spoel met een kern (ferriet) of een spoel zonder kern (lucht);
luchtspoelen hebben het voordeel dat geen verzadigingseffeeten optreden. Maar met een
ferrietkern wordt met weinig wikkelingen een grote flux bereikt en zo een goede over
dracht.

Verder kan opgemerkt worden, dat de stroomveranderingen dlldt de inductieve overdracht
bepalen. Hogere frequenties hebben daardoor een betere overdracht dan lagere. Vandaar
dat inductieve overspraak het karakter heeft van een hoogdoorlaatfilter.

2.2.1 Het magnetische veld van een reehthoekige spoel

Om de grootte van de stoorspanning op de tweedraadslijn te berekenen, dient de grootte
van de flux van de reehthoekige spoel op de tweedraadslijn bepaald te worden. Hiervoor
beschrijven we op een veldpunt p de grootte van het uitgestraalde magnetische veld van

een draad. We beschouwen hiervoor een draad ter lengte I, waar een stroom ter grootte I

door vloeit. Zie figuur 2.4.
De projeetie van het veldpunt op de draad noemen we p'. De kortste afstand van het te

beschouwen veldpunt p tot p' is r. Het punt p' bevindt zich op een afstand z van het
linker uiteinde en een afstand I-z van het reehter uiteinde van de draad. Voor deze draad

kan het magnetische veld op punt p als functie van de posities z en r weergegeven worden
door formule (2.8) [RAM 84]. Zie ook bijlage A formule (a1).
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H.(r ,z) I r 'J-
z

1 d I [ a
-. 47 (r 2 + a 2) 3/2· a = 47 ./ 2 2

-z rvr +a ]

a-'-z

a c-z

(2.8)

Hierbij is a de richting van de stroom door de draad.

~z
r

o
r

stroomvoerende
········draDd

Figuur 2.4. Situatieschets van het magnetische veld t.g.v. een stroomvoorende draad.

Vervolgens beschouwen we een rechthoekige spoel, die uit ren wikkeling bestaat. Deze
spoel wordt vervolgens op een tweedraadslijn geplaatst. Zie figuur 2.5a.

r spoel

+ I

o1--

a. b.

Figuur 2.S.a: Schematische weergave van een spool van een wikkeling boven een tweedraadslijn.

b: Inkoppeling van het magnetische veld van de horizontale en verticale draden.

De oppervlakte A (= c· 1) tussen de draden van de tweedraadslijn vangt de magnetische
flux van de spoel op. Voor deze flux geldt:

cJ> = =
z. r.

JJILoH.(r,z) ·dr·dz
z. r.

(2.9)
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Om de stoorspanning op de tweedraadslijn t.g.v. de stroom door de spoel te bepaIen,
bekijken we de fluxbijdragen van de zijden van de spoel die evenwijdig aan het kabelpaar
lopeno De overige twee (verticale) draden van de spoel leveren geen bijdrage tot de

stoorstroom. ZoaIs figuur 2.5b laat zien, is het magnetische veld dat door deze draden
geleverd wordt aan weerszijden van de verticaIe draad even groot doch tegengesteld. De
netto bijdrage van de verticale spoeldraden tot een stoorspanning over de draden van de
tweedraadslijn is daarom nuL
We hoeven dus aIleen de flux tussen de draden van de tweedraadslijn te bepaIen, die
veroorzaakt is door het magnetisch veld van de twee horizontale draden van de spoeL
Vervolgens bepaIen we hieruit de grootte van de flux door de oppervlakte tussen de

draden. Hiervoor gebruiken we de situatie, weergegeven door figuur 2.5. De rechthoekige

spoel heeft een lengte 1 en een breedte h. De tweedraadslijn heeft een ruimte c tussen de
draden. We gaan er van uit dat de tweedraadslijn een afstand b van de bovenste draad van
de spoel af ligt. T.o.v. de bovenkant van de spoel bevindt zich de oppervlakte van de

tweedraadslijn zich tussen b en b+c. Deze oppervlakte (in figuur 2.5 grijs weergegeven)
vangt de flux van de spoel op. Voor de onderkant van de spoel bevindt zich deze opper
vlakte op een afstand h-b-c tot h-b.

De fluxbijdrage van de boven- en onderkant van de spoel noemen we respectievelijk <PI en

<P2. De totaal opgevangen flux tussen de draden van de tweedraadslijn is de som van de

twee deelfluxen en wordt weergegeven door <PI = <PI + <P2. De index I geeft aan dat het
daarbij om een wikkeling gaat.

Voor de opgevangen flux behorend bij een wikkeling t.g.v. de stroom door de bovenste,
respectievelijk de onderste draad, kunnen we formule (2.9) vervangen door:

I b+c I h-b

<PI = <PI + <P2 = J.l.o· JJH</>(r ,z) drdz + J.l.o· J J H</>(r ,z) drdz
o b 0 h-b-c

I b+c l-z

= JJJ Ir· dadrdz
J.l.o· 4r(r 2 +a 2 )3/2

o b -z

I h-b l-z

J J J
Ir· dadrdz

+ J.I. 0 • 4 r (r 2 + a 2 )3/2
o h-b-c -z

(2.10)

Ben uitwerking van deze integraal is in bijlage A gegeven.

Tot nu toe is gerekend met een rechthoekige spoel van slechts een wikkeling. Voor n
wikkelingen moeten we het magnetische veld met n vermenigvuldigen (B oc n· I).

Voor de stoorspanning over de twee draden vinden we m.b.v. de wetten van Ampere en
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Maxwell:

f a II ae/>,v = E 0 d I = - at B 0 dA = - n 0 -atstoor

If

(2.11)

Om de totale flux te berekenen moet in het geheel de drievoudige integraal uit (2.10)

opgelost worden. In bijlage A is hiervoor de oplossing gegeven. Ter verificatie is (2.10)

ook met een computerprogramma opgelost. Het uitrekenen van de volledige integraal kost

met een rekenprogramma (zoals MATCAD) zelfs op een snelle computer echter veel tijd.

Daarom is de drievoudige integraal met het softwarepakket DERIVE numeriek opgelost.

De eindvergelijking komt daarbij overeen met de zelf gevonden oplossing (ook het pakket

MAPLE levert dezelfde oplossing).

Na het invullen van de grenzen uit (2.10) in formule (a4) uit bijlage A wordt een eindver

gelijking gevonden, die uit een groot aantal termen bestaat. De vergelijking voor de

opgevangen flux per wikkeling kan daarbij vereenvoudigd weergegeven door de functie:

e/>, = Ip.o 0 [N(b+e) - N(b) + N(h-b) - N(h-b-e)] , (2.12)
47

waarbij de parameters I,b,e en h door figuur 2.5a weergegeven worden.

Deze vergelijking bevat een viertal functies N(x), waarbij x een grenswaarde uit de

driedimensionale integraal voorstelt. De functie N(x) wordt hierbij gegeven door:

N() 21 I 2·/2 f2 + 2Ioln,lx2+f2-1x = - IX I + VX + y.
x

(2.13)

Bij verdere berekeningen wordt formule (2.12) en (2.13) in een pascal-programma

geimplementeerd. Daarbij wordt de sterkte van de opgevangen flux als functie van de

positie van de kabel in de spoel bekeken.

Met een sinusvormige stroomexcitatie in de spoel van I=iosin(wt) geldt m.b.v. (2.11)

voor de stoorspanning over de kabel:

~toor =

=

de/> ,-n o _

dt

-w nip. [ ]
_~_o cos(w t) 0 N(b +e) - N(b) + N(h -b) - N(h -b -e)

47
(2.14)
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Voorbeeld van de beschreven opstelling
In figuur 2.6 is een voorbeeld weergegeven van de besehreven opstelling. De opgevangen

flux is als funetie van de positie van de kabel in de spoel geschetst bij een stroom door de

spoel van I = lA. De spoel bestaat hierbij uit een wikkeling (n=l), heeft een lengte I
van 4 em en een breedte h van 2 em. De draden van de tweedraadslijn liggen een afstand

c = 3 mm uiteen. Duidelijk valt op, dat er een grote storing ingekoppeld wordt indien de

tweedraadslijn langs de boven- of onderkant van de spoelloopt. Dit is begrijpelijk, indien

we bedenken dat de sterkte van een magnetiseh veld kwadratisch afneemt met de afstand

tot de stroomvoerende draad (zie formule (2.8». De dikte van de spoeldraden is in de

funetie verwaarloosbaar verondersteld. Vandaar dat de funetie bij de uiteinden naar

oneindig lijkt te lopeno

Uit vergelijking (2.14) blijkt, dat de stoorspanning als funetie van de frequentie een

lineaire funetie is. In figuur 2.7 is de stoorspanning weergegeven als funetie van de

frequentie, bij versehillende posities van de tweedraadslijn in de spoel.

Q) ID
c r-
Q) W1Il
1Il -l(
:J
<J

X C
:J Q)

D..... ro
.!!! L

D
<0
<J
0
<J

1=1, c=O.003, 1=0.04, h=O.02, n=1
0.16..-------------------,.,

0.13
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0.01 L-------'-_----'-_---'----_--'-----_
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III
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0
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Figuur 2.6. De grootte van de opgevangen
flux als functie van de positie van de twee
draadslijn t.O.v. de spoel.
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2.2.2 De zelfinductie van een spoel zonder kern

Voor het circuit van de stoorbron is het nodig om de zelfinductie van de spoel te weten.
Deze kan bepaald worden door de totale magnetische fluxdichtheid te berekenen, die uit

de spoel treedt. De spoel heeft n wikkelingen. Aangezien met n wikkelingen het magne
tisch veld berekend wordt op basis van n' /, moet voor de totale flux door het oppervlakte
n integraties uitgevoerd worden. Vandaar dat er in de vergelijking van L een factor n 2

voorkomt. Iedere wikkeling van de spoel heeft een oppervlakte A. Daarmee geldt voor de

zelfinductie van een spoel zonder kern [RAM,84]:

L = n 2 j{
/ J1B. dA

A

(2.15)

Voor een rechthoekige spoel kunnen we deze zelfinductie of dezelfde manier bepalen als
de stoorspanning. Verschil hierbij is, dat aIle zijden van de spoel een bijdrage leveren en

dat het integratiegebied het gehele oppervlakte omvat. Om te voorkomen dat in de

berekeningen het veld rond de draden oneindig wordt, brengen we bij de ondergrenzen
van de integralen de dikte van de draad ook in rekening. Voor de bovengrenzen kunnen
we de draaddikte verwaarlozen. Met invullen van de grenzen vinden we:

2 2 1 h

L = n/J1.o • JJHir,z) drdz +

d d

2 2 h 1

n/J1.o. JJH",(r,z) drdz
d d

h 1 1-:

2 2 JJJr. da drdz+ n J1. •
o 4T(r2 + a 2)3/2

d d -:

(2.16)

(2.17)

waarbij H",(r,z) in (2.8) gegeven is en d de halve diameter van de wikkeldraad is. De
onderste en de bovenste draad (respectievelijk de linkse en rechtse draad) van de spoel

hebben een even grote bijdrage tot de totale flux door de spoel (en dus tot de externe

zelfinductie). Daarom is een factor twee voor de integraal geplaatst.
De integraal in (2.17) is op de grenzen na identiek aan de integraal voor de flux in
vergelijking (2.10). Ret uitrekenen ervan is dus een questie van invullen van parameters
in vergelijking (a4) in bijlage A.
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In het voorbeeld geldt hierbij:

Zl = r1 = d = 0.5 mm
Z2 = h = 2.5 em
r2 = 1 = 5.5 em
n = 25

= halve diameter draad

= breedte spoel
= lengte spoel
= aantal windingen

Uitgaande van de bovenstaande parameters werd, na invulling in (a4) , een zelfinduetie
berekend van L = 5.4· 10 -3 H.

2.2.3 Besehouwing van een spoel met kern

Voor de meetopstelling is een grote storingsinkoppeling gewenst. Daarvoor is een grote

flux nodig. Deze flux dient lokaal, tussen de draden van een geleider, ingekoppeld te

worden. Omringende apparatuur dient hierbij zoveel mogelijk ontzien te worden. Ben
luehtspoel heeft echter een groot elektromagnetiseh strooiveld. Maar door een kern in de

spoel te plaatsen wordt de flux van de spoel in deze kern geconeentreerd. De door de
tweedraadslijn opgevangen flux zal daarom groter zijn, terwijl het strooiveld daarbij
geringer is. Gekozen wordt daarom voor een spoel met ferrietkern.

De spoel, die voor de inkoppeling van stoorsignalen gebruikt gaat worden, is weerge
geven in figuur 2.8. Door de draad van de spoelloopt een stoorstroom [aloor. Deze stoor

stroom veroorzaakt in de spoel een magnetisehe flux <p. Daar ferriet een vele malen

hogere /lr dan lueht heeft, zal de flux zich in de ferrieten kern willen eoneentreren. De

ferrieten kern heeft de vorm van een vierkant, waarbij zich aan een zijde een spleet

bevindt. De te testen signaaldraad zal door deze spleet geleid worden. De oppervlakte
tussen de draden zal daarbij de flux van de spoel opvangen. De grootte van stoorspanning
op de kabel is de tijdsafgeleide van de flux tussen deze draden. Dus, hoe groter de opper
vlakte tussen de draden, des te groter is de opgevangen flux en de storingsoverdraeht.

ferrieten juk

..... <I>

voedlng

funclte
generator

Figuur 2.8. Praktiscbe opstelling voor bet opwekken van een
stoorsignaal m.b.v. een lucbtspoeI.
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2.2.4 De zelfinductie van een spoel met kern

Voor een spoel met kern kan voor de flux aangetoond worden [SCH 87]:

(2.18)

Hierbij is A de oppervlakte van de doorsnede van het juk, J.l.r de relatieve magnetische
permeabiliteit van het juk, Iii de totale lengte van het juk en x de breedte van de spleet in
het juk. Gezien de hoge J.l.r van ferriet (orde l(3) en de vrij korte lengte van de ferrieten
kern kan in de noemer de term Iii /J.l.r ten opzichte van x verwaarloosd worden. De
zelfinductie van de spoel met kern kan vervolgens bepaald worden met L = (jJ/I.

2.3 HET VOORKOMEN VAN STORINGEN

Storingen die in een kabel gekoppeld worden, kan men op twee manieren aanpakken:
allereerst kan men voorkomen dat ze een signaaldraad bereiken. Ten tweede kan een
storing ongedaan gemaakt worden [LAA 89, GOE 90].

2.3.1 Het voorkomen van storingsinkoppeling

Het voorkomen dat een stoorsignaal een signaaldraad bereikt, kan door;
- iedere kring zijn eigen geleiders toekennen

- geleiders van een stroomkring zo dicht mogelijk bij elkaar houden
- het betere afschermen van kabels door gebruik van extra aarddraden, aardmantel of goot
- op de juiste manier aan- en afsluiten van de geleiders
- het vertwijnen van de tweedraadslijnen (de draden om elkaar heen draaien)
- een storingsongevoeliger ontwerp van de printplaat
- het gebruik van ferriet

- het gebruik van een ander transmissiemedium (coaxiale-, straal-of optische verbinding)

- geen hogere frequenties dan strikt noodzakelijk gebruiken.
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2.3.2 Het ongedaan maken van een storingsinkoppeling

Jndien een storing in een kabel gekoppeld is, hoeft dit niet direct te leiden tot een
verkeerde interpretatie van het datasignaal aan de ontvanger. Ben inkoppeling van een
storing kan daarbij ongedaan gemaakt worden door;
- het omleiden van stoorstromen
- het filteren van het ontvangen signaal m.b.v. passieve componenten (beperking van de

bandbreedte)
- het baIanceren van een verbinding
- het gebruik van modulatietechnieken
- het gebruik van lineaire begrenzers voor overspanningsbeveiliging
- het gebruik van coderingstechnieken
- het gebruik van gaIvanische scheiding.

De meest gebruikte weg om een kabelverbinding ongevoelig voor storingen te maken, is
het gebruik van metaal aIs bescherming tegen stoorstromen. Verder zijn de te nemen
maatregelen vaak omslachtig, duur en kunnen tot een inflexibele verbinding leiden.
Vandaar dat er onderzocht wordt of het toepassen van een optisch medium aIs transmis
sieweg tussen computers en randapparatuur een oplossing geeft voor een eventueel
storingsprobleem.

2.3.3 Het gebruik van een optisch systeem

Het gebruik van een optische verbinding i.p.v. een metallieke kabelverbinding lost op het
eerste oog aIle storingsproblemen op. ZoaIs blijkt uit figuur 2.1 tim 2.3 verdwijnt aIle

metaal van het secundaire circuit en daarmee het inkoppelen van storingen op de transmis
sieweg. Verder beschikt een optische verbinding over een veel grotere bandbreedte,
reikwijdte en flexibiliteit. Niet te vergeten straalt een optische verbinding geen stoorsigna
len uit en vangt deze ook niets op. Het afluisteren en storen van een optische verbinding
gaat lang niet zo makkelijk aIs bij een traditionele kabelverbinding. Om een koppeling
tussen twee optische verbindingen te bewerkstelligen, moeten ze over een bepaalde
afstand met een gedeelte van de kern tegen elkaar liggen. Ook kan licht slechts moeilijk
direct in een vezel gekoppeld worden, hetgeen figuur 2.9 laat zien.
Daar wordt door de hogere brekingsindex van het glas het invaIlend licht in het glas naar

de normaal toe gebogen. Het gevolg is dat het licht de kern onder een kleinere hoek met
de normaal passeert en niet ingekoppeld wordt. Om toch een inkoppeling te bewerkstelli
gen, zou de vezel gebogen moeten worden.
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Figuur 2.9. Ret passeren van een lichtstraal door
een glasvezel.

Daar er met zeer lage (optische) vermogens gewerkt wordt, is het zend- en ontvangstge
deelte van een optisch systeem gevoeliger voor storingen dan een systeem met metalen
geleiders. Ook zijn de zender en ontvanger vaak complexer en (nu nog) duurder dan die
van een kabelverbinding.
Voor lage transmissiesnelheden en kortere afstanden is het mogelijk een optisch systeem
toe te passen dat bestaat uit een LED, een plasticvezelverbinding en een PIN ontvanger
met voorversterker. De vezel is vrij dik en ter bescherming omgeven door een plastic
mantel. Het koppelen van de vezel met het zend- en ontvangstgedeelte gebeurt met een
simpele connector. Deze eigenschappen maken het systeem zeer flexibel en geschikt voor
het uitvoeren van experimenten. Dit optisch systeem is geschikt gemaakt voor het
transport van het data signaal. Vervolgens zal de performance van de optische verbinding
vergeleken worden met de verbinding met de oorspronkelijke RS 232 interface. Hierbij
worden beide systemen onder gelijke omstandigheden gestoord door een bron die een
stoorstroom in de signaalverbinding injecteert. Een uitgebreidere uitleg van dit systeem
zal in hoofdstuk 3 en 4 plaatsvinden.
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3 DE MEET- EN DEMONSTRATIEOPSTELLING

Om verschillende dataverbindingen in een storende omgeving met elkaar te vergelijken, is
de opstelling van figuur 3.1 gebouwd. De opstelling bestaat uit een transmissiekanaal en
een stoorbron. Het transmissiekanaal bestaat uit een woordgenerator als zender en een
error-detector als ontvanger met daartussen een transmissiemedium. Het transmissie
medium bestaat uit een vertwijnde of een onvertwijnde tweedraadstransmissielijn, een
coaxiale kabel of een optische verbinding. De storende omgeving bestaat uit een elektro
magnetisch stoorveld. Dit stoorveld wordt door een spoel met kern inductief op de
signaalverbinding ingekoppeld (§2.2).

transmissiemediLrn
(tweedraads, coaxiaal of optisch)

Figuur 3.1. Praktische opstelling voor het vergelijken van verschillende transmissiemedia in een storende
omgeving.

Het transmissiekanaal
De aansturing van het transmissiekanaal vindt als voIgt plaats: een klokgenerator
genereert een kloksignaal. Dit kloksignaal stuurt een woordgenerator aan. Deze stuurt
vervolgens een bitpatroon over een gekozen transmissielijn. Deze transmissielijn is in
figuur 3.1 door de losse kabel weergegeven. Getracht za1 worden deze transmissielijn
door de stoorbron te beinvloeden. Op het eind van de transmissielijn bevindt zich een
error detector. Deze error detector interpreteert de ingekomen data als juist of onjuist
ontvangen. Aan de hand van het aantal foutief ontvangen bits berekent de error detector
een bitfoutenkans van het kanaal.
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De stoorbron
De stoorbron bestaat uit een sinusgenerator, een stuurcircuit en een spoel met kern. De
sinusgenerator levert een periodieke spanning aan het stuurcircuit. Ret stuurcircuit
genereert hiermee een signaal dat m.b.v. de spoel in het transmissiekanaal gekoppeld
wordt. De inductieve koppeling tussen de spoel en de dataverbinding is vergelijkbaar met
een transformatorkoppeling.

3.1 DE OPEN KABELSTRUCTUUR

Ben veel gebruikte computerverbinding is de RS 232 interface. Deze verbinding bestaat
uit ren of meerdere signaaldraden, samen met ren of meerdere aarddraden. De aard
draad(-en) zorgen er voor, dat het E-veld in de buurt van een signaaldraad(-en) laag blijft.
De oppervlakte tussen een signaaldraad en een aarddraad kan een eventuele stoorflux
opvangen (§2.1.3). Zoals in figuur 3.2 weergegeven, kan een magnetisch veld tussen de
geleiders een storing veroorzaken. Vandaar dat in de praktijk de aard- en signaaldraad
vaak vertwijnd worden (om elkaar heen gedraaid: zie figuur 3.2 rechts). Ben eventuele
stoorflux veroorzaakt dan bij elk volgende lusje een kringstroompje, die de tegenover
gestelde richting doorloopt. In het optimale geval is de netto bijdrage van alle stoorstoom
pjes over de gehele kabel nuL

0,2 mID r::@(2)10,8 DUn

0,6 mm :-----..:
~ ~

O,6~--

Figuur 3.2: Links: de afmetingen van de onvertwijnde kabel. Midden: deze kabel wordt gestoord door een
extern magneetveld. Rechts: bij een vertwijnde kabel zijn de kringstroompjes tegengesteld gericht.

3.1.1 De te testen tweedraadstransmissielijnen

De verbindingen die hier getest worden, bestaan uit een vertwijnde en een onvertwijnde
meeraderige kabel. Omdat van de kabels slechts twee draden gebruikt worden (signaal
draad en aarde) worden ze tweedraadsgeleiders genoemd.
De vertwijnde tweedraadsgeleider is een kabel die veel als telefoondraad gebruikt wordt.
De onvertwijnde tweedraadsgeleider is een verbinding waarbij de afstand tussen de kernen
van de geleiders O,6mm bedraagt, zie figuur 3.2 links de draaddoorsnede.
Bij het testen van de verbindingen laten we de inkoppeling van storingen op de randappa-
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ratuur buiten beschouwing. Alleen de inkoppeling van storingen op de kabel wordt beke
ken. am reflecties van het signaal bij de error detector te voorkomen wordt de tWee

draadslijn daar karakteristiek afgesloten (zie figuur 3.3).

I
Tweedraadslijn 70Q

1
Figuur 3.3. Schematische weergave van een computerverbinding die uit een tweedraadslijn bestaat.

De afsluit-impedantie van een RS 232 kabel bedraagt 3 kO [TOO 92]. De karakteristieke

impedantie van een tweedraadsgeleider za1 echter altijd lager zijn dan de impedantie van

de vrije ruimte. De impedantie van de vrije ruimte bedraagt:
Z = v'(e,jp.J = 377 0 en is gelijk aan de karakteristieke impedantie, indien de draden
van de tweedraadslijn oneindig ver uit elkaar liggen. Daar de draden van de tweedraads
lijn een beperkte afstand van elkaar af liggen, bedraagt deze impedantie zo'n 120 O. De
woord generator en error detector hebben een inwendige impedantie van 50 O. Door
hieraan de weerstand van 70 0 toe te voegen wordt de tweedraadslijn aan de ontvangstzij
de karakteristiek afgesloten.

3.2 DE COAXIALE KABEL

Ben coaxiale kabel wordt in het algemeen gebruikt voor datatransport bij frequenties
groter dan 1 MHz. In het algemeen bestaat een coaxiale kabel uit een mantel die
symmetrisch rond een centrale geleider aangebracht is. Behalve als retourgeleider van het
signaal fungeert de mantel hierbij ook als scherm. De functie van de mantel als scherm is,
dat de mantel de E-lijnen zeer goed onderschept, zoals in figuur 3.4 weergegeven.

B

Figuur 3.4. Links: E-veldlijnen die eindigen op een gesloten mantel. Rechts: dwarsdoorsnede van een coaxiale
kabel waarbij een B-veld op de oppervlakte tussen de binnen en buitengeleider invalt.
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T.g.v. de stromen in de centrale geleider en in de buitengeleider heeft de kabelmantel een
belangrijke rol voor wat betreft het eigen H-veld. Js de mantelstroom gelijk en tegenge
steld aan de stroom in de centrale geleider, dan is het eigen H-veld buiten de kabel nul.
De kabel wordt zo correct als transmissiemedium gebruikt. Stromen afkomstig van
storingen lopen in hoofdzaak over de buitengeleider. Deze stromen kunnen via de
transferimpedantie van de kabel stoorspanningen tussen de buiten- en binnengeleider
veroorzaken. Jndien die mantel slechts aan ren kant wordt geaard, kan die stoorstroom
(bij lage frequenties) niet lopeno

3.2.1 Coaxiale kabel met een flexibele buitengeleider

Ben flexibele buitengeleider van een coaxiale kabel is meestal gevlochten; hij bestaat uit
een patroon van banden draad. Daar waar de draden over elkaar heen geslagen worden,
ontstaan kleine ruitvormige openingen. Beide velden E en H kunnen door de openingen
het circuit tussen geleider en mantel binnendringen. Door de openingen in de mantel
kunnen dus storingen ingekoppeld worden. Dus, hoe groter de mazen en hoe hoger de
frequentie, des te makkelijker dringen exteme velden door de mantel heen. Het indringen
van exteme magneetvelden leidt overigens niet tot stoorspanningen, zolang de binnenge
leider keurig in het midden van de kabel ligt. Dit kan als voIgt verklaard worden: in
figuur 3.4 wordt rechts grafisch weergegeven dat een magnetisch stoorveld aan beide
zijden van de centrale geleider vall. De stoorspanning is daarbij evenredig met de
omsloten oppervlakte. Jndien de binnengeleider nu in het midden van de kabel ligt, za1

deze stoorspanning aan de boven en onderzijde van de centrale geleider een even groot,
maar tegengesteld stoorveld veroorzaken. De totale storing za1 daarom nul zijn (zie figuur
3.4).

3.2.2 Coaxiale kabel met een massieve buitengeleider

Voor een coaxiale kabel met een massieve buitengeleider hangt de koppeling af van de
frequentie, van het materiaal (Cu) , de indringdiepte 0 en de wanddikte d (beter gezegd,

Old). De scheiding tussen het data- en het stoorsignaal wordt beter bij toenemende
frequentie. Ben H-veld kan nog enigszins door een metaal heen. E-veldlijnen eindigen op
een metaal met een gesloten mantel. Sluit de mantel volledig af, dan arriveren er geen
veldlijnen op de binnengeleider. Coaxiale kabels met een massieve mantel worden
gebruikt bij kritische toepassingen, waar een geringe storingsinkoppeling bij hoge
frequenties belangrijk is.

Bij gebruikelijke frequenties onder I MHz geldt, dat de mantel vrijwel niet tegen exteme
magneetvelden afschermt. Ben metalen buis kan nJ. pas goed wervelstroomafscherming
bieden tegen H-velden als d> > 0 is.
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(3.1)

NB: 0 = de indringdiepte: beschrijft in een materiaal het afvallen van de velden met
karakteristieke indringdiepte o. Deze 0 is afuankelijk van de hoekfrequentie £I), de

magnetische permeabiliteit J.I. en de soortelijke weerstand p van het metaal:

o= J2plJ.l.oJ.l. r £l)

De soortelijke weerstand p van koper bedraagt 1,7· 10-8
{). m. De relatieve magnetische

permeabiliteit bedraagt 1. Bij een frequentie van 1 MHz wordt m.b.v. (3.1) een indring
diepte 0 van 6,5.10-2 mm gevonden.

3.2.3 De te testen coaxiale kabel

De te testen coaxiale kabel heeft een flexibele buitengeleider. Ben veel gebruikte coaxiale
kabel met flexibele buitengeleider is de RG 58/U. Deze coaxiale kabel is als transmissie
medium getest. Voor deze kabel geldt voor de transferimpedantie Zl (de impedantie die de
verhouding tussen de stoorstroom en de daardoor opgewekte spanning weergeeft):

Bij lage frequenties (tot 1 MHz): De loop van de signaal- en stoorstromen wordt bepaald
door de verdeelde weerstanden van de kabel: De transferimpedantie is daarbij gelijk aan
de langsimpedantie van de mantel: Z, = RDC = 20 m{)/m.

Bij toenemende frequenties: Door het skineffect gaan de signaalstromen steeds meer aan
de binnenkant van de buitengeleider stromen. Daar de signaalstroom hierbij door een
dunnere schil van de buitengeleider loopt, zal de langsweerstand van de kabel RDC hierbij
toenemen. Ben eventuele stoorstroom za1 daarentegen meer door een schil aan de
buitenkant van de buitengeleider gaan 10pen. De signaal- en stoorstomen worden op deze
manier van elkaar gescheiden. Dus, indien d/o> 1 is, dan zorgt het skin-effect voor een
extra scheiding, waardoor Zl afneemt.
Bij hoge frequenties: Ben koppeling vindt plaats via de wederzijdse inductie M. Door de
mazen in de buitengeleider kunnen de hoge frequenties van een stoorsignaal de binnen
geleider bereiken. Z, neemt daarbij ongeveer lineair toe met de frequentie. Boven 10 MHz

geldt dan: I Zl I ex £I). Alleen voor een kabel met een massieve mantel neemt I Zl I
monotoon af bij toenemende frequentie. Zie ook figuur 3.5 [LAA 89].

Samengevat kan gezegd worden dat de coaxiale kabel een verbinding is die minder
gevoelig voor storingen is dan een vertwijnde of onvertwijnde tweedraadsgeleider. Tot
zekere frequentie schermt de buitengeleider van een coaxiale kabel de signaaldraad af
voor elektromagnetische stoorvelden. Ook komt het signaal van de binnengeleider moei
lijk door de buitengeleider heen. Ben coaxiale kabel straalt dus ook minder uit dan een
tweedraadslijn.
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Figuur 3.5. De transferimpedantie I Zl I voor (a) een tweedraadssysteem: (b) een coax-kabel met dichte
mantel: (c) een coax-kabel met twee mantels en (d) een coax-kabel met een gevlochten mantel.

In de opstelling heeft de coaxiale kabel dezelfde karakteristieke impedantie als de
inwendige impedantie van de woordgenerator en de error detector. Daarom zijn er geen

impedantie-aanpassingen nodig om deze lijn karakteristiek af te sluiten.

3.3 DE OPTISCHE VERBINDING

Ben optische verbinding bevat geen metaal. Ben storingsinkoppeling op elektromagneti
sche wijze bij een optische verbinding is nauwelijks mogelijk. Ten eerste is dit van nature
moeilijker (het moet licht zijn) en ten tweede is de afscherming voor licht eenvoudiger.

De enige manier om met een optische vezel een koppeling te bewerkstelligen is door een

vezel sterk te buigen. In de bocht van de vezel kan dan licht in- en uitgekoppeld worden

(zie 2.3.3).

De zend- en ontvangstgedeelten van een optisch communicatiesysteem zijn weI vatbaarder
voor storingen, daar er met relatief vele lagere vermogens gewerkt wordt. Verwacht
wordt nu dat de optische geleider zich niet laat beinvloeden door een elektromagnetisch
stoorveld.

plastic vezel

Figuur 3.6. Een computerverbinding die bestaat uit een optische vezeL
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3.3.1 Plastic optische vezels

Plastic optische vezels kunnen zowel een step-index als een graded-index profiel bezitten.
In veel opzichten gedraagt een plastic optische vezel (POF) zich als een glasvezel. De
verschillen komen voort uit de afmetingen van het plastic polymeer materiaal en de
verschillende chemische structuur van de vezel. POF's worden gemaakt van zeer zuivere
Poly-Methyl-Meth-Acrylate (PMMA), van Polystyrol (PS) of van Polycarbonaat (PC),
met PMMA als de meest populaire keuze.
Ben typische POF heeft een kern-diameter van 1 mm en een dunne (10 JLm) mantel van
een speciaal fluorhoudend polymeer. Het geheel is weer omgeven door een dikke
beschermlaag van polyethyleen. Het geheel heeft een diameter van 2,2 mm. In tegenstel
ling tot glazen vezels met zo'n grote diameters zijn POF's veel handelbaarder [KAI90].
Plastic optische vezels hebben zowel voor- als nadelen t.o.v. glasvezels. De nadelen zijn,
dat ze een geringere bandbreedte, en een hogere demping hebben.
Ben plastic vezel heeft het voordeel dat hij met zichtbaar licht opereert, waardoor er

makkelijker mee gewerkt kan worden en het uitvoeren van experimenten ermee is
eenvoudiger. Verder hebben kunststofvezels de voordelen dat ze eenvoudiger te behande
len zijn, en dat ze door een grotere numerieke apertuur en een grotere kern een hogere
koppelefficientie hebben. Verder kosten de connectoren, de zender en de ontvanger ervan
minder (zie ook Hoofdstuk 1).

3.3.2 Het gebruikte optische systeem met plastic vezel

In het gebruikte optische systeem zijn de zender en de ontvanger beide in een zelfde
formaat behuizing ondergebracht. Ze kunnen door hun kleur onderscheiden worden. Het
uiteinde van de plastic vezel kan in een connector geklemd worden. Deze connector kan
de vezel met de zender of de ontvanger verbinden. In figuur 3.7 zijn de zender, de
ontvanger en de connector weergegeven.

anode 1
cathode
cathode

n.c.

a. b.

kern mantel

~~
connector beschermlaag

c.

Figuur 3.7. a: de HFBR-1510 zender, b: de HFBR-2502 ontvanger, c: de HFBR-4501l4511 connector.
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De optische zender (de HFBR-1510 van Hewlett Packard) bestaat uit een LED. Met een
weerstand van 50 {} sluit deze de woordgenerator karakteristiek af (zie figuur 3.6). De
LED zendt licht uit bij een golflengte van 665 nm. Het gehele zendgedeelte, dat bestaat
uit de LED en de optische geleider, kan om een afstand van 0 tot 12 meter te overbrug
gen een datasnelheid van 5 Mb/s aan.

De optische geleider (de HFBR-4501l4511) bestaat uit een plastic vezel die door een
zwart plastic laag beschermd wordt. De vezel kan gemakkelijk in de connector gemon
teerd worden. Deze vezel garandeert met de gegeven zender en ontvanger-combinatie, bij
een datasnelheid van 1 Mb/s en een lengte van 24 tot 50 meter, een goede verbinding. De
kerndiameter van de vezel is 1,0 mm. De kern is omgeven door een dunne mantel van 10
",m. De buitendiameter van de beschermlaag bedraagt 2,2 mm.

De optische ontvanger (de HFBR-2502) bestaat uit een geintegreerde fotodetector, die
direct gevolgd wordt door een breedbandige DC gekoppelde versterker. Deze versterker
zorgt ervoor, dat het zwakke signaal van de fotodetector versterkt wordt en daarom
minder gevoelig voor eventuele storingen is. De versterker wordt gevolgd door een
transistor met een open collector aan de uitgang. Het signaalniveau kan hiermee naar de
grootte van de voedingsspanning gebracht worden. Dit maakt de ontvanger geschikt voor
koppeling met logische poorten. De uitgang van deze versterker sluiten we af met een
weerstand van 3 k{} (zie figuur 3.6). De ontvanger is geschikt voor het ontvangen van
data met een bitsnelheid van 1 Mb/s.
In tabel 3.1 en 3.2 zijn de specificaties van de zender en ontvanger gegeven [HEW 87].

Tabel3.1. Specificaties van de HFBR 1510

optische zender.

Tabel 3.2. Specificaties van de HFBR 2502

optische ontvanger.

Data rate 5 Mb/s

Peak emission wavelength 665 nm

Max. forw. input current Ip,1lk 1000 mA

Av. forw. input current Ip,av 80 mA

Reverse input voltage VR 5V

Min. output opt. power -16.5 dBm

Rise,fall time t",tr 50 ns

LED vermogen (min.) -16.5 dBm

Numerieke apertuur NA 0.5

Data rate 1 Mb/s

Supply voltage Voc•mu 7V

Output colI. current I.. 25mA

Outp. colI. power diss. Pod 40mW

Output voltage Vo•mu 18 V

Input opt. level "0" min. -24 dBm

Input opt. level "I" max. -43dBm

Sensitivity -24 dBm

Numerieke apertuur NA 0.5

Het input optical level "0" van de ontvanger ligt hierbij hoger dan het input optical level
"1", omdat het signaal aan de uitgang van de ontvanger nog geinverteerd wordt.
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Ben weergave van het budget van het optisch vermogen van het IMb/s systeem is in
figuur 3.8 weergegeven. Oaarbij is uitgegaan van het minimale uitgangsvermogen van de
LED (-16,5 dBm). Met de plastic vezel is hiermee een afstand te overbruggen van
ongeveer 15 meter, zonder dat aan ontvangstzijde het signaalniveau onder de gevoeligheid
van de PIN detector komt (-24 dBm). Omdat er in de data sheets van het optisch systeem
niet voldoende gegevens aanwezig waren, zijn de koppelverliezen van de LEO naar de
vezel en de vezel naar de ontvanger beide 1,5 dB geschat (gelijk aan het connector
connector verlies).

(1,5 dB)

-24 gevaeligreid ontvanll"r (-24 dBm)

o afstand (m)

Figuur 3.8. Budget van bet optiscb vermogen van het 1 Mb/s systeem met LED, plastic vezel en PIN fotodiode
[HEW 87].

3.4 AANPASSING VAN BET SIGNAALNIVEAU

Om de stoorbron niet tot het uiterste te hoeven belasten, gaan we het signaalniveau over
de dataverbindingen verlagen. Oit gebeurt aan de zendzijde in een signaalverzwakker.
Aan het eind van de transmissieweg za1 het signaalniveau (met of zonder storing) weer op
peil worden gebracht. Oit gebeurt in een beslissingsdetector aan de ontvangstzijde van het
transmissiesysteem. Oe beslissingsdetector beslist of het binnenkomend datasignaallogisch
"0" of "1" is. Oaarbij schakelt hij de signaalspanning naar het niveau van de voedings
spanning (5V) of naar aarde. Zie figuur 3.9.

woord
generator

signaal
venwakker

bes]issinp

detector

error
detector

Figuur 3.9. Scbematiscbe weergave van bet transmissiesysteem.
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3.4.1 De signaalverzwakker

Het signaal van de woordgenerator komt via een coaxiale kabel de signaalverzwakker
binnen. Ben schematische weergave voor de opbouw van de signaalverzwakker is in
figuur 3.10 weergegeven. Het schema van de verzwakker is weergegeven in bijlage B
figuur a. Met een weerstandsnetwerk wordt het inkomend signaal karakteristiek afgesloten
en vervolgens verzwakt. De verzwakking van het signaal is met een potmeter in te stellen
van een factor 2 tot een factor 40. Ben emiUervolger zorgt ervoor, dat de uitgangsimpe
dantie van de signaalverzwakker 50 0 is. Als transmissiemedium voor het verzenden van
het uitgangssignaal heeft men de keuze uit een tweedraadstransmissielijn (vertwijnd of
onvertwijnd), een coaxiale verbinding of een optisch transmissiemedium.

~ impedantie H ver- Hemitter I( =::unpassing zwaldcer volger
coaxiaal in '--__--' ----' optisch uit

Figuur 3.10. Schematische weergave van de signaalverzwakker in het transmissiesysteem.

3.4.2 De beslissingsdetector

Het circuit voor de beslissingsdetector in het transmissiekanaal is in figuur 3.11 weerge
geven. In bijlage B figuur b is vervolgens het schema ervan weergegeven. Aan het eind
van de coaxiale verbinding wordt de transmissielijn met een weerstand van 50 0 karakte
ristiek afgesloten. De tweedraadslijn wordt karakteristiek afgesloten door een weerstand
van 120 O. Het ontvangstgedeelte van de optische verbinding wordt m.b.v. een schakelaar
gescheiden gehouden van de ontvangstgedeelten voor de metallieke geleiders. Dit is
nodig, omdat het optisch ontvangstgedeelte anders te zeer belast zou worden door de 50 0

afsluitimpedantie van de coaxiale verbinding.

2-draads in

coaxiaal in

impedantie

aanpassing

emitter
">--~volger coaxiaal uit
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Figuur 3.11. Blokschema van de beslissingsdetector in het transmissiesysteem.



Verder is er aan het optisch ontvangstgedeelte een inverter toegevoegd. De optische
ontvanger inverteert het binnenkomend signaal namelijk. Achter de schakelaar bevindt
zich een comparator. Deze schakelt haar uitgang naar voedingsspanning of naar aarde,
indien het inkomend datasignaal zich boven respectievelijk onder een bepaalde referentie
spanning bevindt.
Op beide ingangen van de comparator wordt met een zenerdiode een gelijkspanning van
2.4 V aangebracht. Op de niet-inverterende ingang wordt het signaal toegevoegd. De
inverterende ingang wordt als referentiespanning gebruikt. De spanning op de inverteren
de ingang wordt door de weerstand van 1 MO iets verlaagd. Dit voorkomt dat de uitgang
van de comparator heen en weer schakelt, indien er geen signaal aanwezig is.
Zonder storende omgeving is het signaal afkomstig van de comparator het oorspronkelijke

datasignaal. Ben emittervolger zorgt ervoor, dat de karakteristieke afsluitimpedantie van
de coaxiale uitgang 50 0 bedraagt.
Met het zend- en ontvangstgedeelte kan het signaal op de transmissieweg dermate
verzwakt worden, dat een eventuele storing op de dataverbinding kan leiden tot een
verkeerde interpretatie van het ontvangen datasignaal.
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4 PRAKTISCHE REALISATIE VAN DE STOORBRON

De storing op het transmissiemedium wordt veroorzaakt door een stoorflux. Deze
stoorflux wordt opgewekt in een spoel die om een ferrieten kern gewikkeld is. De
magnetische flux door de spoel wordt in de ferrieten kern geconcentreerd. De vorm van
de ferrietkern is hierbij jukvormig: een vierkant met een smalle opening in een zijde (zie
figuur 2.8 in §2.2.3). In de opening van het juk heerst een hoge fluxdichtheid. Door een
datakabel door deze opening te leiden kan een stoorsignaal in de transmissieverbinding
gekoppeld worden. De stroom door de spoel is sinusvormig en wordt door een stuurcir
cuit bepaald. Het stuurcircuit wordt wederom gedreven door een sinusgenerator.

De zelfinductie van de spoel met kern
De specificaties van de spoel met ferrieten juk zijn als voIgt:

lengte juk lij - 20 cm

Oppervlakte juk A - 2,25 cm2

aantal windingen n - 20

grootte spleet x = 5 mm

Met deze gegevens rekenen we vervolgens de zelfinductie van de spoel uit.
M.b.v. vergelijking (2.18) vinden we (L = 4>/1): L = 39 JtH. Bij een meting werd bij de
oscillatiefrequentie van 50 kHz een waarde van L = 33 JtH berekend.
De zelfinductie die berekend is met (2.18) komt vrij goed overeen met de praktische
waarde.

4.1 DE LC-OSCILLATOR

De stoorbron bestaat uit een circuit met een spoel. De spoel staat hierbij parallel aan een
condensator; zie figuur 4.1. De spoel en condensator vormen daarbij een parallel resonan
tiekring. De oscillatiefrequentie is hierbij afhankelijk van de waarden van de zelfinductie
L van de spoel en de capaciteit C van de condensator. De frequentie waarbij de storingen
bedreven worden, wordt dus door de LC-waarde bepaald.

De koppeling tussen de stoorflux en de stoorspanning op de dataverbinding is inductief.
De overdracht ervan bestaat uit een stroom-spanning overdracht. Voor een grote stoors
panning op de dataverbinding is het dus van belang dat de stroom door de spoel zo groot
mogelijk is. De stroom door de spoel wordt echter beperkt door de impedantie wL bij de
toegepaste frequentie. De enige manier om een hogere stroom door de spoel te krijgen is
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door de spanning over de sPOeI te verhogen. Dit gebeurt bij de zogenaamde oscillatie
frequentie, waarbij de condensator en de sPOeI in resonantie geraken. Bij de resonantie

frequentie geldt: w2 = 1/(LC). De spanning over de sPOeI kan daarbij boven de voedings

spanning uitkomen. Door de FET aan de gate met de juiste frequentie aan te sturen,
wordt de oscillatie in de LC-kring in stand gehouden.
Omdat de gate van de FET reageert op de flanken van het ingangssignaal gebruiken we
voor de aansturing een bloksignaal. De FET dissipeert nJ. het meest tijdens het schake
len. Door de aansturing met een bloksignaal houden we de dissipatie van de FET laag.

Ais FET is gekozen voor de n-kanaals HEXFET IRF 620 van "INTERNATIONAL
RECTIFIER". Enkele specificaties zijn als voIgt gegeven:

VOS max max. drain-source spanning 200 V

Ros(on) drain-source weerstand 0,8 0

Io,max max. drain stroom 5 A

Vas,max max. gate-source spanning +20 V

Po max. vermogens dissipatie 40 W

Het stuurcircuit
De schakeling voor het aansturen van de FET is vrij eenvoudig, en wordt in figuur 4.1
weergegeven.

V JLJL
in ---..

d
IRF
620

S

c

L

V
suppl.

Figuur 4.1. Netwerkschema van het stoorcircuit.

Een weerstand van 100 kO dient ter bescherming van de gate en zorgt ervoor dat de gate

capaciteiten ontladen worden. De condensator over de weerstand aan de gate werkt als
speedup condensator. Deze zorgt ervoor, dat de blokspanning aan de gate de steile
flanken behoudt. De weerstand en condensator aan de gate geven we aan met RI en CI •

Met gateweerstand Rg en (parasitaire) gate-capaciteit Cg zorgen we ervoor dat geldt: RICI

34



=: RgCg. De eondensator over de voedingsspanning Cv dient groot genoeg te zijn om de

stroompieken, die de schakeling trekt, op te kunnen vangen.

c L

Figuur 4.2. Impedantie en impedantiekarakteristiek van de LC kring.

In figuur 4.2 is de impedantie en de overdraehtsfunetie van de LC-kring weergegeven. In

deze overdraeht is de specifieke werking van de kring duidelijk ziehtbaar. Bij de oscilla

tiefrequentie is er sprake van een zeer hoge impedantie. Omdat bij deze frequentie de

energie-overdraeht tussen de spoel en de eondensator telkens op het juiste tijdstip

aangeduwd wordt, kan de spanning over de eondensator hoog oplopen en zelfs boven de
voedingsspanning uitkomen. Met de energie-inhoud van het systeem MCV 2 = MLl 2 kan

vervolgens de grootte van de stroom door de spoel bepaald worden.

9ftftH:~' IV
I I I .-1

------ VIIlp

Vds

--------------------- IV

=====-==- t

Figuur 4.3. De gate- en de drain spanning als functie
van de tijd.

Daar de oscillatie van de LC kring bij ren frequentie gebeurt, zal de drainspanning bij

benadering sinusvormig zijn. Door de beveiligingsdiode van de FET wordt de sinus

echter voor negatieve spanningen naar aarde gevoerd. Vandaar dat de drainspanning een

enkelzijdig gelijkgeriehte sinus is. Zie figuur 4.3. De stroom door de spoel zal daarbij

dezelfde vorm hebben dan de drainspanning van de FET.

Het verband tussen de drainspanning en de stoorspanning op een dataverbinding
De totale flux in de opening van de kern kan met formule (2.18) gegeven worden door <P

= L· I en 1=1· sin(wt) , waarbij L = 33JtH is.
De oppervlakte van een tweedraadslijn dat zieh in de flux van de stoorbron bevindt, is
ongeveer een fraetie 1120 van de oppervlakte van de doorsnede van de ferrieten kern.

Veronderstellen we een homogeen veld in de opening van het juk, dan zal de twee-
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draadslijn ook een fractie 1/20 van de totale flux opvangen. De topwaarde van de

stoorspanning op de tweedraadslijn bedraagt dan:

v =
stoor

Idf/>I
Idt I

1 .-= _. wLI
20

(4.1)

Voor de sPQel van de stoorbron kunnen we een relatie afleiden tussen de stroom door de

sPQel en de spanning op de drain van de FET. Uit de relaties tussen de energie-inhoud

van de LC kring (l/zLi = l/zCV~ en de oscillatiefrequentie (w2LC= 1), kan afgeleid

worden

(4.2)

Blijkbaar geldt, dat er tussen de stoorspanning op de geleider die in de stoorbron is

geplaatst (4.1) en de drainspanning van de FET (4.2) een lineaire relatie bestaatt namelijk

AI
= _. V

d
= k· V

d
,

A
(4.3)

waarbij k een constante is. Deze constante k is atbankelijk van de grootte van de

doorsnede A van de ferrieten kern en de effectieve oppervlakte A' tussen de draden van

de geleider in het stoorveld.

Vergelijking (4.3) geeft weer, dat indien k frequentie-onatbankelijk is, het verband tussen

~toor en Vd ook onatbankelijk van de frequentie is.

Er worden metingen verricht bij verschillende data- en stoorfrequenties. De spanning Vd

kan hierbij als referentie genomen worden.

Het verband tussen de drainspanning van de FET en de jluxdichtheid

Er wordt echter de voorkeur gegeven aan een beschrijving van het stoorveld in de vorm

van een flux per oppervlakte-eenheid. De flux per eenheid oppervlakte wordt weergege

ven door de fluxdichtheid B. De drainspanning Vd kan daarbij omgerekend worden naar

de fluxdichtheid in de opening van de ferrieten kern. Met f/> = L· I, f/> = B·A en vergelij

king (4.2) vinden we de relatie

wB = (4.4)

A is hierbij de oppervlakte van de doorsnede van het juk: A = 2,25.104 m2• Door een

stoorspanning over een geleider weer te geven als functie van wB, krijgen we een lineaire

functie te zien. De resultaten van de metingen bij verschillende frequenties kunnen op

deze manier met elkaar vergeleken worden. De relatie tussen de fluxdichtheid en de
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daardoor opgewekte stoorspanning in een geleider kan weergegeven worden door:

v = kAwB = A'wBstoor
(4.5)

Hierbij is A' de effectieve oppervlakte van de geleider dat zich in het stoorveld bevindt.

Voor een onvertwijnde tweedraadsgeleider kan A' gemeten worden. Voor de gebruikte

onvertwijnde tweedraadsgeleider bedraagt A' 1,2 ·lo-s m2
• Voor de vertwijnde twee

draadsgeleider dient A' praktisch bepaald te worden. Voor de coaxiale geleider geldt, dat

door het skin-effect en de mazen in de buitengeleider A' frequentie-afuankelijk zal zijn.

Voor de optische geleider zal A' gelijk zijn aan nul.

Praktisch resultaat

Met de opstelling is voor de spoel een zelfinductie bepaald van 33 JlH. Met een

condensator van 0,33 JlF is een oscillatiefrequentie gevonden van f = ~ '7l'" V (LC) = 50

kHz. Bij deze frequentie meten we een piekspanning over de LC kring van 130 V. Daar

de energie-inhoud in de kring vrijwel constant is, kunnen we de stroom door de spoel

berekenen m.b.v. de vergelijking ~CV2 = ~LI2. De berekende stroom was hierbij zo'n

15 Ampere. Door in serie met de spoel de spanning over een weerstand van 0,27 0 te

meten werd de grootte van deze stroom geverifieerd. De grootte van de voedingsspanning

bedraagt hierbij 20 Volt. De blokspanning aan de gate heeft een top-top waarde van 8

Volt.

De afwijkingen die optreden bij het bepalen van spanningen en stromen zijn vrij groot

(10-20%). De oorzaken hiervan zijn:

- Bij de metingen van de stroom door de spoel maken we gebruik van een serieweerstand

met grote tolerantie: R = 0,27 0 + 20%.

- Deze weerstand is draadgewonden en levert hiermee een bijdrage aan de inductiewaarde

van de kring.

- De bepaling van de zelfinductie van de spoel met kern is niet eenduidig. Deze wordt

namelijk bepaald aan de hand van de oscillatiefrequentie en de grootte van de condensa

tor. Beiden hebben een zekere tolerantie. Ook de kabels hebben (inductiet) een niet

onbelangrijke bijdrage aan het gedrag van het systeem.

- De spanning over de zelfinductie bevat uitschieters: Omdat de spanning over de spoel

hoger wordt dan de voedingsspanning worden in de voedingsbron storingen opgewekt.

Deze storingen kunnen, door de juiste condensator over de klemmen van de voedingsbron

te plaatsen, voorkomen worden.
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4.1.1 Verbetering van het circuit

De duty-cycle

Om een grotere energie-inhoud in de LC kring te krijgen, wordt de duty-cycle van de
blokspanning aan de gate van de FET verkleind. Ais de FET te lang open staat, kan er
energie uit de LC kring afvloeien naar aarde. Door de duty-cycle te verkleinen, wordt dit
voorkomen, daar de FET nu tijdig spert. Ben indirect gevolg hiervan is dat de FET geen

wegvloeiende energie behoeft te dissiperen, en de stroom door de FET dus gering blijft.
Met de duty-cycle werd een topspanning over de condensator van 200 V behaald. De
stroom door de spoel is hierbij zo'n 20 A.

Een andere FET
Om de grootte van de stoorspanning in de praktijk wat hoger te kunnen maken, gebruiken
we een andere FET, die een hogere source-drain spanning verdragen kan. Door de voe
dingsspanning te verhogen, kunnen we nu een grotere spanning over de condensator
verwachten en daarmee een grotere stroom door de spoel.
Ais "zwaardere" FET is gekozen voor de n-kanaals HEXFET IRF 840 van "INTERNA
TIONAL RECTIFIER". Enkele specificaties zijn als voIgt gegeven:

VOS,max max. drain-source spanning 500 V

Rns(OIl) drain-source weerstand 0,85 0

In,max max. drainstroom 8 A

VOS,max max. gate-source spanning +20 V
Pn max. vermogensdissipatie 125 W

Een andere spoel
Daar met de zwaardere FET hogere spanningen en grotere stromen gemoeid zijn, is de
spoel opnieuw gemaakt met dikkere draad (9 1,5 mm) die ook nog dubbel gewikkeld is.

Dit is nodig om de weerstand van de spoel en daarmee de verbonden vermogensdissipatie

van de spoel laag te houden. De zelfinductie van deze spoel is hierbij groter dan de
voorafgaande en bedraagt nu een 70JtH. Met de condensator van 0,33 JtF parallel ligt de
resonantiefrequentie nu rond de 35 kHz.

Met alle verbeteringen van het circuit is een test uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is
van twee voedingsbronnen die ieder 300 V, 100 rnA kunnen leveren. De voedingsbronnen
worden bij de test parallel geschakeld. De topspanning over de condensator wordt hierbij
zo'n 400 volt, hetgeen een stroom door de spoel van 30 A impliceert. De verliezen in de

spoel en de condensator zijn bij de toegepaste spanning echter zo groot, dat de tempera

tuur van de LC kring hoog oploopt. Vandaar dat ervoor gekozen wordt om de stoorbron
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niet tot het uiterste te belasten. Toch willen we de dataverbindingen voldoende storen om
er metingen aan te verrichten. Het verlagen van het signaalniveau levert hierbij een
uitkomst.

4.1.2 Het aansturen van de fet

De FET werd voorheen aangestuurd door een functiegenerator. Deze functiegenerator
leverde een b10kspanning van 33kHz met een duty-cycle van 17% en een top-top spanning
van 7V. Maar de schakeling voor de stoorflux bleek erg gevoelig te zijn voor fluctuaties
in de frequentie (zie figuur 4.2). En voor de opstelling is een stoorflux nodig van een
constante grootte. Ook yond er overspraak plaats tussen de signaaldraad van de functiege
nerator en de dataverbindingen. Daarom is een schakeling gemaakt die het signaal voor de

aansturing van de FET genereert, waarbij de frequentie in te stellen is. Door deze
schakeling in de stoorbron te bouwen, wordt uitstraling van het stuursignaal voorkomen.

Deze schakeling is in figuur 4.4 schematisch weergegeven. Het elektronische schema
ervan is in de figuur van Bijlage C weergegeven. Figuur 4.5 toont vervolgens de signalen
van de stoorbron.

>-++----1 FET Jif f-----4----1 LC

veo

v+Nv

+

Vg

l..L

Vd

rv'

gate sturing stoorbron

Figuur 4.4. Blokschema voor de opbouw van de stoorbron.

ov

v~,-'__---JhL-__h'--_-----J'nL-'__..--Jt

Figuur 4.5. De signalen in de schakeling voor de aansturing van de PET.
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De stoorbron bestaat hierbij in principe uit twee delen: het gedeelte van de gate-sturing
(zie bijlage C) en het gedeelte van de stoorbron met de FET en LC-kring (zie figuur 4.1).

De schakeling bestaat uit een VCO (Voltage Controlled Oscillator) die in haar configura
tie een driehoekspanning van een constante frequentie levert. Deze driehoekspanning
wordt V+ genoemd. Deze spanning wordt vervolgens aan de niet-inverterende ingang van
een Op-Amp gesloten. Door aan de inverterende ingang een gelijkspanning V- te sluitent
schakelt de uitgang van de Op-Amp naar de positieve voedingsspanningt indien de
gelijkspanning groter is dan de driehoek-spanning. Is de gelijkspanning lager dan de
driehoekspanning dan schakelt de uitgang van de Op-Amp naar aarde. Door de hoogte
van de gelijkspanning te veranderent wordt dus een bloksignaal gegenereerd met een
instelbare duty-cycle. Deze spanning zal de stuurspanning voor de gate van de FET zijn
en wordt in figuur 4.5 Vg genoemd.

Een plot van de signalen die in de gate sturing voorkoment zijn in BIILAGE D weergege
ven. Rierbij is op kanaal 1 de driehoekspanning te zien die de VCO levert (2 t5 V t-t).
Kanaal 2 toont de gelijkspanning aan de niet inverterende ingang van de Op-Amp. Kanaal
3 toont vervolgens de blokgolf aan de uitgang van de Op-Amp. Deze blokgolf heeft een
top-top spanning van 10 V. Met deze blokgolf wordt de gate van de FET aangestuurd.
Daarmee wordt de LC kring in oscillatie gebracht. De oscillatie van de LC kring wordt
door de drainspanning van de FET op kanaal 4 weergegeven. De grootte van de spanning
over de LC kring kan afbankelijk van de voedingsspanning afgeregeld worden tot zotn
400 V top-top.
In de nu gebouwde schakeling zijn de frequentie en de duty-cycle beide instelbaar. Deze
worden zo afgeregeld t dat er dezelfde spanningsvorm gegenereerd wordt als voorheen de
functiegenerator deed.

4.1.3 Ret testen van de stoorbron

Om de stoorbron te testen is een rond spoeltje gemaakt met een diameter van 14 mm met
5 windingen. Met een stukje vertwijnde draad is dit spoeltje verbonden met een weerstand
van 10 kO. Over deze weerstand kan een spanning VR gemeten worden. We kunnen het
spoeltje met de draad beschouwen als een transmissielijn en de weerstand als een
afsluitimpedantie. Over deze afsluitimpedantie kan een stoorspanning gemeten worden.
Verwacht wordtt dat deze spanning evenredig is met wB (zie vergelijking (4.5».
We testen bij vier verschillende frequenties t n.1. 35t lOOt 290 en 400 kHz. De frequentie
van de stoorbron veranderen we door parallel aan de spoel telkens een andere condensator
te schakelen. De grootte van de condensatoren zijn daarbij respectievelijk: Ot33#LF~

Ot047#LFt 5600pF en 1800pF.
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Berst plaatsen we het spoeltje buiten de stoorbron. Er wordt zo geen storing ingekoppeld,

dus het strooiveld van de stoorbron heeft geen invloed op de metingen. Verder zijn de

volgende metingen verricht bij de verschillende frequenties van de stoorbron:

Tabel 4.1. Verhoudingen van de spanning over de weerstand VR en de genormeerde fluxdichtheid wB bij

verschillende frequenties van de stoorbron.

I
35kHz

II
1001: II 290k

II
4001:

IIUB [:JUBN. ll;/(~] IV, [V] IuBN.
II ;/(Sm~] IV, M IuBIV

, I uB
v. [V] uBIV.

[Wb/(SID~] [Wb/(~]

0.3 '10' 0.02 1,5' 10' 1,8 • 10' 0.15 1,2' 10' 2,2' 10' 0.18 1,2' 10' 2,2' 10' 0.18 1,2' 10'

1,6' 10' 0.1 1,6' 10' 3,6' 10' 0.3 1,2'10' 4,4' 10' 0.35 1,3' 10' 4,4' 10' 0.37 1,2' 10'

2,4' 10' 0.2 1,2' 10' 7,1 '10' 0.6 1,2' 10' 8,9' 10' 0.7 1,3' 10' 8,9 '10' 0.72 1,2' 10'

6.2' 10' 0.5 1,2' 10' 11 • 10' 1.0 1,1 • 10' 22' 10' 1.8 1,2' 10' 22 '10' 1.8 1,2' 10'

12' 10' 1.0 1,2' 10' 22 '10' 2.0 1,1 • 10' 36' 10' 3 1,2' 10' 36 '10' 2.9 1,2'10'

24' 10' 2.0 1,3 • 10' 44 '10' 4.0 1,1 • 10' 44 • 10' 3.8 1,2' 10' 44 • 10' 3.6 1,2' 10'

62' 10' 5.0 1,2' 10' 111 • 10' 10 1,1 • 10' 102 • 10' 8.5 1,2' 10' 111 • 10' 9.0 1,2'10'

78 • 10' 6.0 1,3 • 10' 156 '10' 15 1,0'10' 156' 10' 13 1,2'10'

gemiddelde warde 11 1,3' 10' I II A,A AV I Bl 11,2' 10' I

Deze tabel is in figuur 4.6 grafisch weergegeven. De figuur toont een lineair verband

tussen de grootte van drainspanning van de PET en de grootte van de stoorspanning over

de klemmen van de "transmissielijn". Bij de vier verschillende frequenties van de
stoorbron is dit verband ongeveer even groot. De afwijkingen ontstaan door de verschil

lende posities van het testspoeltje in de magnetische flux en de afleesonnauwkeurigheden

van de scoop.
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Figuur 4.6. De stoorspanning over de weerstand als
functie van de genormeerde tluxdichtheid.

De gemiddelde waarde voor WB/VB bedraagt voor alle metingen ongeveer 1,2 • lOS. De

constante 11k (vergelijking (4.5» bedraagt voor het testspoeltje AwB/VB = 27.
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5 METINGEN

Met de signalen van de dataverbindingen is de foutenkans bepaald. Daarbij is gemeten
onder de volgende omstandigheden:
- zonder het stoorveld en
- met de stoorbron aan en de geleider in het stoorveld.
Bij de metingen zonder het stoorveld is de dataverbinding op een afstand van de stoorbron

geplaatst. Het maakt niet uit, of de stoorbron daarbij aan of uit staat.
In dit hoofdstuk worden de signaalspanningen op de dataverbinding en de metingen aan de
dataverbindingen besproken.

5.1 DE DATASIGNALEN OP RET KANAAL

De zender van het systeem bestaat uit een woordgenerator. De woordgenerator genereert
een datastroom. Ais datareeks verstuurt de generator de reeks 1011000 met een bitsnel
heid van 1 Mb/s. De opstelling is daarbij als voIgt:

A B c D

C--woord-------' ~ Ugnaal- ~
gc:nerator verzwakker

dataverlrinding

Figuur 5.1. Schematische weergave van het datakanaal.

De sterkte van de signalen aan zendzijde zijn met de signaalverzwakker instelbaar. Op het

punt D is het signaalniveau constant. De comparator in de beslissingsdetector schakelt de

signaalspanning n.l. naar het niveau van de voedingsspanning (5 V).
Met een coaxiale kabel als dataverbinding zijn in BULAGE E figuur a de signalen op de
punten A, B, C en D weergegeven:

kanaal 1: Uitgang woord generator (A), Vtt = 3,5 V.
kanaal 2: Signaal na versturing op kanaal (B), Vtt = 1,1 V.
kanaal 3: Signaal voor ontvangst na kanaal (C), Vtt = 1,1 V.
kanaal 4: Signaal na versterker, voor error detector (D), Vtt = 3,5 V.
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In BULAGE E figuur b zijn de signalen op de meetpunten van figuur 5.1 weergegeven,

waarbij de coaxiale kabel door de stoorbron geleid wordt. Duidelijk blijkt uit de figuur,
dat het datasignaal om de sinusvorm van het stoorsignaal gemoduleerd wordt.

5.2 DE GROOTfE VAN DE STORINGEN

Om te kijken hoe groot de inkoppeling van het stoorsignaal op de dataverbindingen is,
bekijken we het signaal waarbij geen data over de transmissielijnen verstuurd wordt.
Daarbij dient erop gelet te worden, dat de kabels van de dataverbinding niet te dicht langs
de opstelling liggen, om inkoppeling van storingen tussen de kabels te vermijden.
Bij de metingen is de drainspanning van de stoorbron afgeregeld op 100 V. De dataver
bindingen worden om de beurt in het stoorveld geplaatst. Daarbij wordt gemeten op de
punten B, C en D van figuur 5.1.

het optisch kanaal

Om de invloed van de stoorbron op het zend- en ontvangstgedeelte van het transmissie
systeem te bekijken, wordt allereerst de optische verbinding beschouwd. De drainspanning
van de stoorbron, het signaal aan de uitgang van het zendgedeelte, het signaal aan de
ingang van de beslissingsdetector en het signaal aan de ingang van de error-detector zijn
in BULAGE F figuur a weergegeven. De sinusvorm van de stoorbron komt in het signaal
niet voor. Aan de ingang van de error-detector meten we geen stoorsignaal. In de
optische verbinding worden geen storingen gekoppeld.

de coaxiale kabel

BULAGE F figuur b toont de inkoppeling van het stoorsignaal op de coaxiale kabel. De
plot toont:
Kanaal1: de drainspanning van de stoorbron (100 V t-t).
Kanaal 2: de spanning op de uitgang van het zendgedeelte (200 mV t-t).
Kanaal 3: de spanning op de ingang van de beslissingsdetector (100 mV t-t).

Kanaal 4: de spanning op de ingang van de error-detector.
De inkoppeling van het stoorsignaal is slechts zeer gering. Er treden geen fouten op aan

de uitgang van de beslissingsdetector.

de vertwijnde en de onvertwijnde tweedraadslijn

BULAGE F figuur c en d tonen de inkoppeling van het stoorsignaal op respectievelijk de
vertwijnde en de onvertwijnde tweedraadslijn. De storingsinkoppeling op beide lijnen is in
dit geval ongeveer even groot. De figuren tonen:
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Kanaall: de drainspanning van de stoorbron (100 V t-t).

Kanaal 2: de spanning op de uitgang van het zendgedeelte (IV t-t).

Kanaal 3: de spanning op de ingang van de beslissingsdetector (500 mV t-t).

Kanaal 4: de spanning op de ingang van de error-detector.
De grootte van de storingen zijn voor beide tweedraadslijnen ongeveer 5 keer groter dan
de storingen bij de coaxiale verbinding. De storingen zijn hierbij zo groot, dat de beslis
singsdetector een foutieve output geeft.

5.3 METINGEN VAN DE STORINGSINKOPPELING

De grafiek die de foutenkans als functie van de signaalspanning weergeeft bestaat in het

algemeen uit een functie met een kantelpunt. Bij een bepaalde signaalspanning is de
foutenkans acceptabel, terwijl bij een iets lagere signaalspanning de foutenkans drastisch
toeneemt. De signaalspanning bij dit kantelpunt za1 o.a. afhankelijk zijn van de sterkte
van het stoorveld.

Tijdens de metingen wordt de stoorbron op een bepaalde sterkte van de stoorflux afgere
geld. We plaatsen de te onderzoeken dataverbinding buiten de stoorbron. Daarbij staat de

stoorbron uit. De signaalspanning wordt vervolgens zodanig verlaagd, dat we op het

bovengenoemde kantelpunt zitten. De signaalspanning van de dataverbinding wordt hierbij

genoteerd als VA. Vervolgens wordt de dataverbinding in de stoorbron geplaatst. De
stoorbron staat hierbij aan. In deze situatie za1 het kantelpunt door de sterkte van het
stoorveld verschuiven. De signaalspanning die hoort bij het tweede kantelpunt noemen we
VB. De verhoudingen tussen de signaalspanningen die horen bij het eerste en het tweede
kantelpunt geven de relatieve verslechteringen van de verschillende dataverbindingen aan:

relatieve verslechtering: = (5.1)

Omdat er altijd geldt dat VA < VB , is de relatieve verslechtering een getal ~ I, waarbij
een een dus geen verslechtering aangeeft.
Figuur 5.2 toont de verplaatsing van het kantelpunt bij verschillende dataverbindingen.
Hierbij wordt de foutenkans als functie van de signaalspanning weergegeven met de lijn

buiten en in de stoorbron. Indien een geleider in de stoorbron geplaatst wordt, zien we

het kantelpunt naar rechts verschuiven. Ben uitzondering hierop is de optische verbinding,
die vrijwel immuun voor het stoorveld is.
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Figuur5.2. De foutenkans van de verschillende geleiders als functie van de signaalspanning. De genormeerde

fluxdichtheid bedraagt wB = 44.104 Wb/(s· m2). De stoorfrequentie is 290 kHz en de datasnelheid is 1 Mb/s.

5.3.1 De relatieve verslechteringen

De tabel in BULAGE G geeft de gevonden verslechteringen van de verschillende
dataverbindingen weer met een frequentie van de stoorbron van 35, 100, 290 en 400 kHz.
Bij elke frequentie en sterkte van de stoorbron zijn in BULAGE G ook de grafieken
weergegeven.
Opmerkingen die n.a.v. de metingen gedaan kunnen worden:
- Hoe groter de storing van de stoorbron, des te hoger zijn de signaalspanningen
behorende bij de kantelpunten (zie figuur 5.2).
- Hoe lager de frequentie van het datasignaal, des te hoger zijn de signaalspanningen

behorende bij de kantelpunten.
- De plastic optische vezel is bij lage signaalvermogens erg gevoelig voor mechanische
spanningen. Bij buiging van de vezel wordt dan een deel van het optische vermogen in de
mantel gekoppeld, met als gevolg verlies van signaalvermogen.
- Uit de tabel en de grafieken blijkt dat de plastic optische vezel immuun voor een
elektromagnetisch stoorveld is.
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Uit de grafieken van de relatieve verslechteringen uit BULAGE G blijkt, dat bij elke
sterkte van de stoorbron de verslechtering van het datasignaal als functie van de datafre
quentie vrij constant is. Dus bij een bepaald storingsniveau kunnen we de verslechtering
door een gemiddelde waarde aangeven die onafhankelijk van de bitsnelheid is. Zie
onderstaande tabel. De verslechtering van de dataverbinding kan vervolgens als functie
van de sterkte van de stoorflux weergegeven worden. In figuur 5.3 worden de verslech
teringen weergegeven. Uit deze figuren blijkt duidelijk, dat de onvertwijnde tweedraads
lijn de meeste storingen inkoppelt. Door vertwijning wordt een verbinding betrouwbaar
der. De coaxiale kabel blijkt nog minder gevoelig voor het elektromagnetisch stoorveld.
De optische verbinding blijkt daar helemaal immuun voor te zijn. Daarom zij de resulta
ten van deze verbinding allemaal 1 in de tabel.

Tabe15.1. De gemiddelde waarden voor de verslechteringen van de dataverbindingen.

fluxdicbtheid

I
2-dr. OIlvertwijnd 2-dr. vertwijnd II ;; 100£ 2~ \[;;]Wb/(s· m') 351: 100£ 2~ 400£ 351: 100£ 2~ 400£ 400£ alIe fmj.

2,2·10' 1,8 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,0 1,0 I,D 1,1 1

4,4· 10' 2,3 2,0 1,8 1,9 2,0 1,8 1,7 1,7 1,2 1,1 1,0 1,1 1

8,9· 10' 4,4 3,1 2,5 2,8 2,3 2,4 2,4 2,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1

22,2· 10' 8,2 4,7 4,4 4,9 4,4 4,6 4,4 4,6 2,1 1,7 1,3 1,3 1

+ 2-dr. onvertwijnd

6 2-dr. vertwijnd

o coaxiaal

• optisch
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Figuur 5.3. De gemiddelde verslechtering van de dataverbindingen als functie van de sterkte van de genormeerde
fluxdichtheid wB.

47



(5.2)onbetrouwbaarheid =

Bovenstaande figuren tonen vrijwel lineaire verbanden tussen de gemiddelde verslechter

ingen en de fluxdichtheid. De dataverbindingen onderscheiden zich hierin, dat ze ieder

een andere helling in de figuren hebben. Als maat voor de onbetrouwbaarheid van een

dataverbinding kunnen we de hellingen van bovenstaande grafieken nemen, oftewel de

afgeleide van de verslechteringen naar de genormeerde fluxdichtheid:

Averslechtering
A(wB)

Ben onbetrouwbaarheid van "00" impliceert hierbij een verbinding waar alles fout gaat.

En een onbetrouwbaarheid van "0" betekent dat er sprake is van een verbinding die

immuun is voor een elektromagnetisch stoorveld.

Er kan natuurlijk ook een betrouwbaarheid gedefinieerd worden, die de inverse van de

onbetrouwbaarheid is:

betrouwbaarheid = 1
onbetrouwbaarheid

(5.3)

Met bovenstaande definitie worden de volgende (on)betrouwbaarheden van de verbindin

gen gevonden:

Tabel 5.2. De onbetrouwbaarheid van verschillende dataverbindingen bij verschillende stoorfrequenties.

I frequentie stoorbron
11

35kHZ II 100kHz II 290kHz II 400kHz I
2-dr. onvertwijnd 350 -10-7 190 - 10-7 160 -10-7 190 -10-7

2-dr. vertwijnd 150 _10-7 160 -10-7 160 -10-7 160 -10-7

coaxiaal 50 -10-7 32 -10-7 14 -10-7 18-10-7

optisch 0 0 0 0

Tabel 5.3. De betrouwbaarheid van verschillende dataverbindingen bij verschillende stoorfrequenties.

Ifrequentie stoorbron
11

35kHZ II 100kHz I 290kHz
~~

z

2-dr. onvertwijnd 2,9 -1<>4 5,3 -1<>4 6,2 -1<>4 5,3 -1<>4

2-dr. vertwijnd 6,7 -1<>4 6,2 -1<>4 6,2 -1<>4 6,2 -1<>4

coaxiaal 20 -1<>4 31-1<>4 71-1<>4 56 -1<>4

optisch 00 00 00 00
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Uit tabel 5.2 blijkt, dat de onbetrouwbaarheden van de vertwijnde en de onvertwijnde
tweedraadslijn vrij constant zijn (met uitzondering van de onvertwijnde draad bij 35 kHz).
De (on)betrouwbaarheden zijn in figuur 5.4 grafisch weergegeven. De figuur van de
onbetrouwbaarheid geeft een duidelijk beeld van het verloop van de onbetrouwbare
verbindingen. De grafiek van de betrouwbaarheid (de inverse van de onbetrouwbaarheid)
geeft daarentegen een beeld van de betrouwbare verbindingen. De coaxiale kabel is
daarbij betrouwbaarder naarmate de frequentie van de stoorbron hoger is. Dit kan
verklaard worden door het skin-effect (§ 3.2.3). Door het skin-effect lopen de hogere

stoorfrequenties steeds meer over de buitenkant van de buitengeleider. Het datasignaal
loopt hoofdzakelijk over de buitenkant van de binnengeleider heen en loopt over de
binnenkant van de buitengeleider terug. Door dit effect wordt de scheiding tussen het
data- en stoorsignaal voor hogere frequenties steeds groter, en daarmee de betrouw
baarheid ook. Bij nog hogere frequenties van het elektromagnetische stoorveld zal dit
effect afnemen, omdat de mazen in de buitengeleider van de coaxiale kabel dan doorzich
tig worden. Dit effect is ook voor de transferimpedantie te zien: in figuur 3.5 neemt de
transferimpedantie door het skin-effect eerst af en bij een bepaalde frequentie weer toe.
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~
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~

:5 O+------..........L------~-------~-<>--__+__-'-----____+
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Figuur 5.4. De onbetrouwbaarheid (links) en de betrouwbaarheid (rechts) van de verschillende data
verbindingen a1s functie van de frequentie van de stoorbron.
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6 CONCLUSIES

Aan de hand van de metingen is het mogelijk gebleken om de
(on)betrouwbaarheid van een dataverbinding aIs functie van de stoorfre
quentie getalsmatig weer te geven. Daarbij is een (on)betrouwbaarheid van
de dataverbindingen gedefinieerd. De (on)betrouwbaarheid is daarbij niet
afhankelijk van de datafrequentie. De betrouwbaarheden van de vertwijnde
tweedraadsgeleider is daarbij onafhankelijk van de frequentie van het
stoorsignaal.
De metingen tonen aan, dat van de metallieke geleiders de coaxiaIe kabel
de meest betrouwbare verbinding is. De coaxiaIe kabel werkt beter naarma
te de frequentie van de storing hoger is. Dit effect kan verklaard worden
met het zogenaamde skineffect.
De vertwijnde tweedraadsgeleider blijkt minder betrouwbaar dan de
coaxiaIe verbinding te zijn. In de praktijk zal de betrouwbaarheid van de
vertwijnde tweedraadsgeleider beter zijn, dan hier bepaald. Het effect van
de vertwijning komt in de opstelling namelijk niet tot uiting.
Van aIle onderzochte verbindingen is de onvertwijnde tweedraadsgeleider
de minst betrouwbare verbinding.
Verder tonen de metingen aan, dat een optische verbinding immuun is voor
een elektromagnetisch stoorveld, in tegenstelling tot verbindingen die
gebruik maken van metallieke geleiders. De optische verbinding is dus de
meest betrouwbare verbinding.

Uit de opstelling is duidelijk gebleken, welke dataverbindingen de meest of
minst betrouwbaar zijn. Voor een getalsmatige vergelijking tussen de
dataverbindingen (zoaIs met de hier gedefinieerde betrouwbaarheid) zullen
echter meer metingen verricht moeten worden. De vier frequenties waarbij
gemeten is, zijn niet voldoende om een eenduidige frequentie-afhankelijk
heid weer te geven.
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BIJLAGE A

BEREKENING VAN DE FLUX OP EEN RECHTHOEKIG OPPERVLAKTE TEN
GEVOLGE VAN EEN STROOM DOOR EEN RECHTE DRAAD.

Ten gevolge van een stroom 1 door een draad ontstaat rond die draad een magnetiseh
veld. We besehouwen nu het magnetiseh veld op een punt p. De projeetie van dit
punt p op de draad heet p'. De afstand tussen p en p' is r. Het punt p' bevindt zich op
een afstand z van het linker uiteinde van de draad, en een afstand l-z van het reehter
uiteinde. Het magnetiseh veld op p kan nu besehreven worden door een functie die
afhangt van de draadlengte 1 en de positie t.o.v. de draad. Met het punt p' als
referentie wordt deze positie weergegeven door de afstand z van p' tot het draaduit
einde, en de afstand r van het punt p tot p'. Zie figuur at.

<'Z
r

o
r

, stroomvoerende.", -----draad

figuur al. Situatieschets van het magnetische veld t.g. v. een stroom
voerende draad.

Het magnetiseh veld rond de draad wordt nu gegeven door [RAM 84]:

l-z

Ir f 1H(r,z) = - oda =
'" 4'11'" -z (r 2 + a 2

)312

(al)

Voorts besehouwen we een stuk van de draad, dat zieh tussen de punten Zl en Z2

bevindt. Zie figuur aZ. We bekijken dan het magnetiseh veld door het oppervlakte,
dat zich op een afstand r = r1 tot r = r2 van dit stuk draad bevindt. De positie in de z
riehting van dit oppervlakte eorrespondeert met de posities Zl en Z2 van de draad.
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BUlAGEA

Hl/J

figuur 81. een opervlakte waar bet magnetiscb veld van een draad op valt.

De flux door dit oppervlakte is nu de oppervlakte integraal van bet magnetiscb veld:

</> = eJ.PBodA = J JJLoHI/l(r~z)odrodz
A z, r,

Om deze integraal uit te rekenen integreren we eerst (al) naar r.

r.

J_-;::::=a===::::; d r =

r, rvr 2 + a 2

(a2)

Om de oppervlakte integraal compleet te maken, dient de vergelijking (a2) over bet
interval Zl tot Z2 in de z-ricbting geintegreerd te worden. Deze integratie verloopt als
voIgt:

[In [ J,' + ;' - a 1da = (partieJe integratie)

=

=
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BULAGEA

Voor de totaal opgevangen flux door het oppervlakte dient in de laatste vergelijking
voor elke integraal de grenzen ingevuld te worden. Met de grenzen uit de integralen
(at), (a2) en (a3) ingevuld, is de eindvergelijking:

I :z. r. l-:z

4> = ~ [ I J r da drdz
47 , ,-:z (r 2 + a 2)3/2

:0: [[[ a1n [ Jr' r
reT" 2

- a] + Jr' + a' r:~-']+ a 2 (a4)
=

r
a Z r-T

I :z=:z,

waarbij de grenzen van binnen naar buiten ingevuld dienen te worden.
Deze eindvergelijking voor de flux op een oppervlakte weergegeven door figuur a2,
kan ook berekend worden door na de eerste integratie eerst over z te integreren, en
dan pas over r. Omdat deze twee parameters onafuankelijk van elkaar zijn, levert
deze manier van oplossen dezelfde uitkomst. Voor de eindvergelijking betekent dit,
dat de volgorde van het invullen van de grenzen van z en rverwisseld mogen worden.
Bij het uitrekenen van de drievoudige integraal met een software pakket zoals
MAPLE of DERIVE wordt dezelfde uitkomst gevonden.
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BIJLAGEB

SCHAKELSCHEMA VAN DE SIGNAALVERZWAKKER (a) EN DE BESLIS
SINGSDETECfOR (b) BERORENDE BU RET COMMUNICATIEKANAAL.
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BIJLAGE C

SCHAKELSCHEMA VOOR HET CIRCUIT DAT DE STUURSPANNING
LEVERT VOOR DE FET IN DE STOORBRON.
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BULAGED

DE SIGNALEN IN DE STOORBRON

kanaall:

kanaal2:
kanaal 3:
kanaal4:

De driehoekspanning aan de niet-inverterende ingang van de Op-Amp (top
top amplitude 2,5 V)
De gelijkspanning aan de inverterende ingang van de Op-Amp
De blokspanning aan de uitgang van de Op-Amp (10 V top-top)
De sinusvormige drainspanning van de FET (125 V top-top)

-100.000 UII 0.001 00 II

/). J:I J\ J\ Ll
/ \ /\ / \ V \ L~

L ~ / \ / \ / \ / \1\._-

VV I

~
1/ VI

I - r{ I ( I
( J J .="_..~

""
'to r-'\ ; 1\ /1\ L'\ /r'\

~ +--1_ \ / \ / \ / \
~v V ~v· ~ ~

1

Timebllse De leY/Pall Referlincli
Mllin 20.0 us/di'l 0.00000 II Cllntllr

Senllitlvity Offlilit Probll Coupling
Channel 1 100 mV/dlv 250.000 mV 1.000 : 1 de BW 11m (1M ohm)
Channel 2 100 mV/div 250.000 mV 1.000 : 1 de BW 11m (1M ohm)
Channel 3 500 mV/dlv 500.000 mV 1.000 : 1 de BW 11m (1M ohm)
Channel 4 50.0 V/dlv 200.000 V 10.00 : 1 de BW 11m (1M ohm)

Trigger mode : Edge
On Poeitive Edge Of Chlln1
Trigger Level

Chen1 - 538.500 mV (noll1e rejllct OFF)
Holdoff - 40.000 nil

63



BULAGE E

DE SIGNALEN OP RET DATAKANAAL MET EN ZONDER STOORVELD
Figuur a toont de signalen op de coaxiale kabeI zonder het stoorveId. Figuur b toont de
signalen met de coaxiale kabeI in het stoorveId.
Kanaal 1: Het datasignaal aan de uitgang van de woordgenerator (2V/div.)
Kanaal 2: Het datasignaal aan de uitgang van de signaalverzwakker (O,8V/div.)
Kanaal 3: Ret datasignaal aan de ingang van de klipper (O,8V/div.)
Kanaal 4: Het datasignaal aan de ingang van de error-detector (2V/div.)

r""ux.!O!O!!!O-!u>!.!!sr-------,--__----.-__._--,r-_--'l....s!5l!V9-!L-L.-_--r- . -- ------t

Tll1ebasa Oalay/Poa AIIfaranca
Haln 15.00 ua/d1v 0.00000 a Cant:ar

Sanaltlvlty Off.at: Proba COup11nil
Chann.l 1 2.00 V/dlv -1215.000 .v 10.00 1 lIC (1M oh.)
Channel 2 800 IIIV/dlv -715.000 .v 10.00 1 lie (1M oh.)
Channel 3 800 IIV/dlv -715.000 .V 10.00 1 lie (1M oh.)
Chann.l ... 2.00 V/dlv -22l5.000 .v 10.00 1 lie UM ohlll)
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BULAGE F

FIGUREN DIE DE MATE VAN STORINGSINKOPPELING OP VERSCHILLENDE
DATAVERBINDINGEN WEERGEVEN:

(a): optische verbinding, (b): coaxiale verbinding,
(c): vertwijnde tweedraadslijn, (d): vertwijnde tweedraadslijn.

Kanaal 1:
Kanaal2:
Kanaal 3:
Kanaal4:

De drainspanning van de FET (80V/div.)
Ret signaal aan de uitgang van de zender (800 mV/div.)
Ret signaal aan de ingang van de ontvanger (800 mV/div.)
Ret signaal aan de ingang van de error-detector (4V/div.)
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Tll11ebeee De ley/Poe Reference
Haln 10.0 ue/dlv 0.00000 81 center

Seneltlvlty Oueet Probe Coupllng

Chennel i 80.0 V/d1V 0.00000 V 10.00 1 ae (lH ahllll

Chennel 2 800 IIV/dlv 0.00000 V 10.00 1 ae UH ohllll

Chennel 3 400 IIV/dlv 0.00000 V 10.00 1 ee UM ahlll

Chennel 4 4.00 V/d1Y 0.00000 V 10.00 1 ee UM ahlll

Trlgger mode: Edge
On Poeltlve Edge Of Chanl
Trlgger Level

Chenl - 17.7000 V (nolee reject OFF)
Holdoff - 40.000 ne
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BIJLAGE G

TABELLEN VAN DE RELATIEVE VERSLECHTERINGEN VAN RET DATASIG
NAAL BIJ VERSCRILLENDE FLUXDICHTHEDEN EN STOORFREQUENTIES VAN
35, 100, 290 EN 400 kHz.

G: wB 2-draadslijn onvertw. 2-draadslijn vertwijnd coaxiale verbinding
Wb/(s-m2

) 35k lOOk 290k 400k 35k lOOk 290k 400k 35k lOOk 290k 400k

1M 2,2 -104 1,7 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 1,3 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1

750k 2,2 -104 1,8 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,5 1,1 1,1 1,0 1,1

500k 2,2 -1~ 1,8 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0

250k 2,2 -104 1,8 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1

1M 4,4 - 104 2,3 1,9 1,8 1,9 2,1 1,7 1,7 1,8 1,3 1,1 1,0 1,1

750k 4,4-1~ 2,2 2,1 1,9 1,9 2,1 1,7 1,8 1,7 1,2 1,2 1,0 1,1

500k 4,4 -104 2,2 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,2 1,1 1,0 1,1

250k 4,4 -104 2,6 2,1 1,7 1,8 2,1 1,8 1,7 1,7 1,2 1,1 1,0 1,0

1M 8,9 -104 4,2 3,5 2,4 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 1,4 1,1 1,1 1,1

750k 8,9 -104 4,6 3,1 2,5 2,6 2,3 2,5 2,4 2,2 1,4 1,1 1,0 1,1

500k 8,9 - 104 4,4 3,1 2,7 2,7 2,4 2,5 2,4 2,4 1,4 1,2 1,1 1,1

250k 8,9 -104 4,4 2,7 2,4 3,0 2,0 2,3 2,3 2,9 1,3 1,3 1,0 1,2

1M 22 -1Q4 8,2 5,0 4,3 5,2 4,7 4,5 4,5 4,8 2,4 1,6 1,3 1,4

750k 22 -1Q4 8,2 5,4 4,3 4,7 4,6 4,4 4,3 4,4 2,0 2,0 1,3 1,3

500k 22 -1Q4 8,3 5,7 4,6 5,0 4,5 4,7 4,4 4,7 2,0 1,5 1,3 1,4

250k 22 -1Q4 7,9 5,9 4,6 4,8 4,0 3,8 4,3 4,6 1,9 1,7 1,3 1,4

Voor de optische verbinding geldt:

I betrouwbaarheid I
fdata = 250k, 5OOk, 750k en IMHz 1

f.oor = 35k, lOOk, 290k en 400kHz 1

fluxdichtheid wB 2,2: 4,4: 8,9 en 22 - 104 Wb/s - m2 1
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BULAGE G

GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RELATIEVE VERSLECHTERINGEN VAN
HET DATASIGNAAL ALS FUNCTIE VAN DE DATAFREQUENTIE BU
VERSCHILLENDE FLUXDICHTHEDEN wB EN STOORFREQUENTIES

70

wB = 2,2'E4 Wb/(sm2), 35l::Hz
10 .---------------,

a L-_~_~_~_~-----J

250 400 550 700 550 1000
frequent Ie (I: Hz)

wB =2,2'E4 Wb/(s-m2), 1DDl::H2
10 .---------------,

aL-_~_~_~_~-----J
250 400 550 700 850 1000

frequent Ie (l:Hz)

wB = 2,2'E4 Wb/(s'm2), 29Dl::Hz
10,---------------,

oL--~--'--~-~-----J

250 400 550 700 850 1000
frequentie (tHZ)

wB = 2,2-E4 Wb/(s'm2), 4DDl::Hz
10,----------------,

a L-_~_~_~_~-----J

250 400 550 700 850 1000
frequentle (kHz)

wB = 4,4'E4 Wb/(s'm2), 35l::Hz
10.-----------,

OL-_~_~_~_~____J

250 400 550 700 550 1000
frequentie (l:Hz)

wB = 4,4'E4 Wb/(s-m2), 1DDl::Hz
10

8

oL--~-~-~-~----J

250 400 550 700 850 1000
frequentie (l:HZ)

wB = 4,4'E4 Wb/(s'm2), 29Dl::H2
10 ,---------------,

8

oL--~-~-~-~----J

250 400 550 700 850 1000
frequentie (kHz)

wB = 4,4'E4 Wb/(s-m2), 4DOl::Hz
10.--------------,

8

OL--~-~-~-~----J

250 400 550 700 850 1000
frequent Ie (kHz)



BULAGE G

GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RELATIEVE VERSLECHTERINGEN VAN
HET DATASIGNAAL ALS FUNCTIE VAN DE DATAFREQUENTIE BU
VERSCHILLENDE FLUXDICHTHEDEN wB EN STOORFREQUENTIES

wB = 8,9'E4 Wb/(sm2), 351::Hz
10,------------,

8

-
oL--~ ~_~_.....J

250 400 550 700 850 1000

frequentie (kHz)

wB = 22·E4 Wb/(s'm2), 351::Hz
10 r-------------,

2

oL--~---~-~----'

250 400 550 700 850 1000
frequent.. (kHz]

wB = 22'E4 Wb/(sm2), 10()l(HzwB = 8,9'E4 Wb/(s'm2), 100l::Hz
10 r------------,

8

'"
~
E 6
~

i
Ie 4

~ rl---::--_-------....+ ------------....+ ------------J.
2

10

8

2 ~- --.,

aL-_~_~ ~_--'

250 400 550 700 850 1000

frequent,e (kHz)

wB = 8,9-E4 Wb/(sm2), 2901::Hz
10,-------------,

8

oL---~-~~-~-----'

250 400 550 700 850 1000

frequentie (kHz)

wB =8,9'E4 Wb/(s'm2), 400l::Hz
10,-------------,

8

6

4

2r==:::::====:::::====::+
o'--_~_~_~_~_---.J
250 400 550 700 850 1000

frequenUe (kHz)

o
250 400 550 700 850 1000

frequentie (kHz)

wB = 22'E4 Wbl(sm2), 290l::Hz
10 r------------,

oL--_~_~_~_~_---.J
250 400 550 700 850 1000

frequent.. (kHz)

wB =22'E4 Wbl(s'm2), 400l::Hz
10,------------,

-
2

oL---~---~-~-.....J

250 400 550 700 850 1000
frequentie (kHz)
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