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Samenvatting

Radio-detektiesystemen zijn niet weg te denken in de samenleving. Wie kent niet de labels

aan artikelen in sommige winkels om diefstal te voorkomen. Een speciale poort aan de deur

van de winkel detekteert de labels en ontmaskert op deze wijze een dief. Labels van verkochte

artikelen worden gedeactiveerd of verwijderd.

Een eenvoudig radiodetektiesysteem, de "poort", is gerealiseerd. De "poort" heeft geschikte

eigenschappen om metingen aan de label mee te verrichten. Een lineaire label bestaat uit een

of meerdere resonantiekringen, opgebouwd uit lineaire componenten zoals condensatoren en

luchtspoelen. Een niet-lineaire label heeft bovendien een niet-lineaire element in de

resonantiekring zitten zoals een diode en een varicap.

Eigenschappen van lineaire en niet-lineaire labels worden met behulp van de "poort" gemeten.

Belangrijke eigenschappen bij lineaire labels zijn de resonantiefrekwentie en de

kwaliteitsfaktor. Bij niet-lineaire labels zijn eigenschappen zoals hysterese, hogere

harmonischen en mengtermen belangrijk.

Verschillende lineaire labels en niet-lineaire labels met diverse diodes en varicaps zijn

onderzocht. Het blijkt dat de label met de dubbele resonantiekring en varicap BA244 de beste

prestaties levert; bij deze label wordt een vermogen bij de 2e harmonsiche van -47.15 dBm

gemeten bij een zendvermogen van 10 dBm in de gebruikte poort.

Het voordeel van niet-lineaire labels is dat geen batterijen of grote veldsterktes nodig zijn om

een aktief circuit op het label te voeden. Het heeft echter wel grotere veldsterktes nodig dan

lineaire labels. Een ander voordeel van niet-lineaire labels is de eenvoudige ontvanger.
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1 Inleiding

Radio-detektie wordt op dit moment bijvoorbeeld toegepast bij het beschermen van artikelen

in winkels. De label die bevestigd is aan het artikel, is meestal een lineaire resonantiekring

die bestaat uit een condensator en een spoel. Deze kring heeft een resonantiefrekwentie waar

de radiozender op uitzendt en waar de radio- ontvanger op ontvangt. Het nadeel van deze

opstelling is dat de ontvanger het kleine signaal van de label moet kunnen onderscheiden van

het grote signaal van de zender. Bestaande systemen maken gebruik van de sterke

frekwentieathankelijkheid van de label.

Een niet-lineariteit, bijvoorbeeld een diode, wordt in de resonantiekring van de label

opgenomen. Deze kring heeft een resonantiefrekwentie waar de zender op uitzendt. De

niet-lineariteit veroorzaakt hogere harmonischen die door de label worden uitgezonden. De

ontvanger hoeft alleen de hogere harmonischen te ontvangen. Het voordeel van dit systeem

is dat het signaal van de zender eenvoudig weggefilterd kan worden zodat de ontvanger

eenvoudiger wordt.

Variaties op dit principe zijn ook mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld twee zendfrekwenties

gebruikt worden. De label ontvangt beide signalen en produceert mengtermen. Deze

mengtermen worden door de label uitgezonden. De ontvanger dient alleen een mengterm te

detekteren.

Afstudeerder R. Berger heeft reeds een theoretische analyse van een aantal labelcicruits

gedaan. In deze afstudeeropdracht worden deze lineaire en niet-lineaire labels gerealiseerd en

worden metingen verricht met behulp van een meetopstelling (de "poort"). Bovendien worden

nieuwe lineaire en niet-lineaire labels ontworpen en onderzocht. De prestaties van deze labels

worden beoordeeld.
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2 Eenvoudige poort van een radio detectie systeem

Om een label te detekteren is een zender en een ontvanger nodig. In een eenvoudige

meetopstelling bestaat de zender uit een RF-generator en een zendspoel. De ontvanger bestaat

uit een meter en een ontvangspoel. De meter is bijvoorbeeld een oscilloscoop, een

spektrumanalyzer, een breedband voltmeter of een radiometer. De zend- en ontvangspoel

vormen een poort. Theorie van en metingen aan deze poort worden besproken. Hierbij wordt

de magnetische koppeling tussen de spoelen en de in de spoel geïnduceerde spanning nader

onderzocht.

2.1 Theorie van de poort

Zowel de zend- als de ontvangantenne is een magnetische dipool. In figuur 2.1 is deze

getekend.

Figuur 2.1: De magnetische dipool

De dipool is een spoel die bestaat uit één winding van koperdraad. De waarde van de

induktiviteit van een spoel met 1 winding is

(2.1)

waarbij a de straal van de winding, 2b de draaddiameter en c afhankelijk is van het skineffekt

(bij hoge frekwenties geldt c = 1.5).

Bij meerdere windingen ontstaat een parasitaire capaciteit tussen deze windingen. Deze

capaciteit is niet verwaarloosbaar doordat de afstand tussen twee windingen erg klein is in de

(platte) label. Deze capaciteit beinvloedt de meting. Om deze reden worden spoelen met één

winding gebruikt.
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De verliesweerstand R van een spoel bestaat uit de weerstand van de draad Rl (denk aan het

skineffekt) en de stralingsweerstand R2• De verliesweerstand R = Rl + R2 kan berekend

worden met

R = 27Ta
1 a 27Tb8

(2.2)

waarbij 8 = v2/(akZo) = 1/V7TfaJlo de skindiepte, a = 57·106,n-lm-1 de soortelijke geleiding

van koperdraad, k = 27T/À = w/co het golfgetal en Zo = 1207T de impedantie van de vrije

ruimte is.

In de meting wordt een gelijke zend- en ontvangspoel gebruikt met afmetingen a = 6 cm en

b = 0.25 mmo De waarde van de induktiviteit van de spoel heeft bij deze afmetingen een

waarde L = 457 nR.

Bij een frekwentie f = 10 MHz is de skindiepte ö = 21 Ilm en de verliesweerstand

R = 0.20 n, waarvan de draadweerstand Rl = 0.20 n en de stralingsweerstand R2 = 4.9 ilO

bedraagt.

In figuur 2.2 is de. meetopstelling getekend. De verliesweerstanden R van de spoelen zijn te

verwaarlozen in vergelijking met de impedanties Zl = Zo = 50 0 van de RF-generator en de

meter.

Figuur 2.2: De meetopstelling

Voor de twee spoelen gelden de volgende twee transformatorvergelijkingen

{

Vz = ~WLlz+j~Mzio

Vo =JWMzolz+JwLJo

Voor de wederzijdse induktie MlO geldt

3
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waarbij Az en Aa de oppervlaktes zijn van de zend- resp. ontvangspoel en d de afstand tussen

de zend- en de ontvangspoel. Vaak wordt de koppelfaktor kzo=Mw / JLzLo gebruikt. Met

behulp van het vervangingsschema van de zend- en ontvangspoel (zie figur 2.2) en de

transformatorvergelijkingen 2.3 is de meterspanning Va te berekenen:

(2.5)

"
~

"-
"-

" """"

10°

102

10- 1

101

In figuur 2.3 en figuur 2.4 is deze spanning Va als funktie van de afstand d en als funktie van

de frekwentie f uitgezet. Hierbij geldt Lz = La = 457 nH en Zz = Za = 50 Q. De amplitude

van de spanning E = 2 V. De effektieve waarde van E =";2 V. Bij een spanning wordt de

effektieve waarde bedoeld tenzij anders vermeld.

Va (mV)
103

102

d (cm)
10'10°

Figuur 2.3: Spanning Va als funktie van afstand d

10- 2 "----_----'-_-----'--------L----'----'--1......LLl-__---'----------'L---L--L-.L---'----L..L.1__-----L_--'----L------'-----'----1---'--'--'

10- 1

In figuur 2.3 is te zien dat de spanning Va met macht drie afneemt voor afstanden d > 4 cm.

De spanning is behoorlijk konstant voor de gegeven frekwenties. Bij afstand d = 15 cm en

frekwentief= 10 MHz is de wederzijdse induktie M = 7.58 nH en de spanning Va = 10.1 mV.

Bij f = 10 MHz en d = 30 cm is M = 0.95 nH en Va = 1.27 mV. Bij kleine afstanden

d < 4 cm klopt figuur 2.3 niet omdat formule 2.4 alleen voor grotere afstanden geldt.
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In figuur 2.4 is te zien dat de schakeling werkt als een banddoorlaatfilter. De spanning Vo kan

gestyleerd worden met drie rechte lijnen. Dit is te begrijpen als figuur 2.2 wordt bekeken met

het vervangingsschema van de spoelen. Bij lage frekwenties is de impedantie van de spoel

Mzo laag. Bij hoge frekwenties is de impedantie van de twee andere spoelen Lz-Mzo en Lo-Mzo

hoog. Lage of hoge frekwenties worden niet doorgelaten.

Vo (mV)

102

d = 15 cm

101

100

103

[(MHz)
102101100

10- 1 L-_...L..---'---L-L...L..l-...L..CLL-_--'----'-----L--L...JLL.L-L.L-_---'-_L-J---'--...L....L.L.l...l.__L..-....L..---L-I--'-L-L..LJ

10-1

Figuur 2.4: Spanning Vo als funktie van afstand [

In figuur 2.4 liggen de -3 dB punten (Va = Vmaxi12 ) bij 9 MHz en 40 MHz. Met andere

woorden, de spanning Vo is nagenoeg konstant voor frekwenties [van 9 tot 40 MHz als de

afstand d niet verandert. Bij deze poort kunnen frekwenties van 9 tot 40 MHz gebruikt

worden. De poort is goed te gebruiken bij metingen omdat een breed frekwentiegebied

onderzocht kan worden. Een selektieve poort, een poort die één resonantiefrekwentie doorlaat,

zal bij elke meting anders ingesteld worden, hetgeen minder goede metingen oplevert.
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2.2 Meting aan de poort

Door meting wordt de spanning Va als funktie van afstand d en frekwentie f onderzocht. De

meetopstelling in figuur 2.5 wordt gebouwd.

RF-generator zendspoel ontvangspoel meter

Figuur 2.5: Een eenvoudige poort

De RF-generator heeft een inwendige weerstand Zz = 50 Q. Via een 50 Q-coax-kabel wordt

de zendspoel op de meter aangesloten. De coaxkabel wordt niet met een 50 Q weerstand

afgesloten zodat de stroom door de spoel Lz maximaal is. Het aanpassingsprobleem speelt

hier niet omdat de golflengte À = colf veel groter is dan de afmetingen van de spoel.

De ontvangspoel La wordt meteen aangesloten op een 50 Q coaxkabel en wordt naar de meter

gevoerd. De meter is een breedband-voltmeter, een oscilloscoop of een spectrum-analyzer.

Eventueel is een apart afsluitstuk van 50 Q nodig als de ingangsimpedantie van de meter niet

50 Q is.

Omdat de coaxkabel een assymmetrische struktuur bezit en de ontvangantenne een

symmetrische struktuur bezit dient een transfonnator te worden aangebracht. Voor de

frekwentie van 10 MHz is dit moeilijk zelf te realiseren of treden verliezen op. De spoel

wordt direkt aangesloten op de coaxkabel. Het gevolg hiervan is dat de mantel van de coax

gaat stralen. Remedie hiertegen is de coaxkabels zo kort mogelijk te houden en de generator

en de scoop zo ver mogelijk van elkaar te positioneren.

Als een metalen plaat tegen de ontvangspoel wordt gehouden is er geen magnetische flux

door de spoel en zal geen spanning in de spoel zijn. Dit is niet helemaal zo omdat de

coaxkabels een beetje stralen en een strooiveld aanwezig is.
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Het zendvennogen P van de RF-generator is 10 dBm oftewel 10 mW. Het zendvennogen is

de in de belasting gedissipeerde vennogen als de generator met 50 Q is afgesloten. De

spanning over deze belasting is E/2 = -j50P =1/Iï V. De bronspanning E = ,,12 V. De

amplitude van E = Ê = 2 V. De generator is echter niet met 50 Q afgesloten maar met de

zendantenne. De bronspanning E blijft ,,12 V. De stroom door de zendspoel /z is dan ongeveer

,,12 / 50 = 28 mA.

Met de breedband voltmeter is de ontvangen spanning gemeten als funktie van de afstand

resp. als funktie van de frekwentie en is in figuur 2.6 resp. 2.7 weergegeven.

Vo (mV)
102

101

~f=20MHz

f= 10 MHz

102

d (cm)
101

10 -1 '-- --'--_---'-_--'------'_'--'----'-----'--.L..- --L-_-----<_----'-_'---~.l..._J.__'___J

10°

Figuur 2.6: De spanning als funktie van de afstand bij 2 frekwenties

In figuur 2.6 is te zien dat de spanning voor grotere afstanden met macht -2.61 verloopt.

Volgens de theorie verloopt de spanning met een derde macht. Waarschijnlijk is geen sprake

is van een verre veld maar van een nabije veld. Met de veldvergelijkingen kan een betere

schatting worden gegeven.
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In figuur 2.6 is ook te zien dat de spanningen bij de twee gegeven frekwenties bijna gelijk

zijn. Dit komt in overeenstemming met de theorie. Bij 10 MHz en 15 cm is de gemeten

spanning 6.3 mV. De theoretische waarde is 10.1 mV (zie pagina 4).
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10 -1 ~_----..JL-------'---==------.i-----'-----'---'--J.--L..J..__----'-_--'------'------'---'-'--'-"--'-__--J...._..J...---'---'-..L...-L...J...-J-'

10- 1 100 101 102

Figuur 2.7: De spanning als funktie van de frekwentie bij 3 afstanden f (MHz)

In figuur 2.7 is de spanning weergegeven als funktie van de frekwentie. Figuur 2.7 ziet eruit

als een banddoorlaatfilter. De spanning heeft een maximale waarde bij 20 MHz. Dit komt in

overeenstemming met de theorie. Bij frekwenties van 9 tot 30 MHz is de spanning redelijk

constant.

Met de spektrumanalyzer is deze meting ook uit te voeren. De analyzer wordt dan in plaats

van de voltmeter gezet. De RF-generator zendt met vermogen P = 10 dBm bij 27 MHz. De

afstand d tussen de twee antennes is 15 cm. De analyzer geeft het vermogen weer. Bij

f = 27 MHz is een vermogen gemeten van -30 dBm ( 1 \-LW), bij 54 MHz -71 dBm en bij

81 MHz -94 dBm. Dit houdt in dat de generator niet ideaal is omdat hogere harmonischen

aanwezig zijn.
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De spanning bij de eerste hannonische is Vo = J50P = 7.1mV. Deze meting met de

spektrumanalyzer komt redelijk overeen met de meting met behulp van de breedbandvoltmeter

(6.3 mV). Met de spektrumanalyzer zijn vermogens lager dan -100 dBm niet te meten. Dit

is de beperking van de analyzer. Bij sommige frekwenties is de achtergrondruis duidelijk

waarneembaar (bij 50 tot 60 MHz) alsmede radio-zenders.
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3 Lineaire labels

In dit hoofdstuk wordt het gedrag van lineaire labels besproken. Tevens wordt de overdracht

van de zender naar de label en van de label naar de ontvanger bepaald die aan de hand van

simulaties en metingen worden geverifieerd.

3.1 De lineaire label met één resonantiefrekwentie

De meest eenvoudige lineaire label bestaat uit een condensator en een spoel. Deze twee

elementen vormen een resonantiekring met resonantiefrekwentie

1w res = --

VLC
(3.1)

De condensator en de spoel zijn in de praktijk niet ideaal. De verliezen van de (keramische)

condensator zijn verwaarloosbaar klein. De verliezen van de spoel worden grotendeels bepaald

door de weerstand van de draad die bij hoge frekwenties door het skineffekt vergroot wordt.

De verliezen worden voorgesteld door een serieweerstand R. De kwaliteitsfaktor van de

resonantiekring is

Q = ~~ L
R C

(3.2)

In de label wordt een spoel gebruikt met afmetingen a = 5 cm en b = 0.25 mmo De

frekwentie f = 10 MHz. De induktiviteit van de labelspoel Ll = 369 nR. De skindiepte

Ö = 21 J.Lm. De verliesweerstand van de labelspoel R = 0.17 Q, waarvan de draadweerstand

Rl = 0.17 Q is en de stralingsweerstand R2 = 2.4 J.L Q is. Nu wordt deze spoel niet als antenne

gebruikt maar als resonantiekring. Samen met een condensator Cl = 686 pF ontstaat een

resonantiekring met resonantiefrekwentie f = 1/ (2TrVLC) = 10 MHz en kwaliteitsfaktor

Q = ~~ L = 136. In figuur 3.1 is het model van de label getekend. De induktiespanning
R C

VI ontstaat in de labelspoel door de label in een electromagnetisch veld te plaatsen.
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+~8+v RI v:
~ Cl L

I
_ I

Figuur 3.1: De lineaire label met verliezen

Met behulp van een simulatie wordt de spanning over de condensator Vc berekend bij

frekwentie f en zendvermogen P = 10 dBm. In figuur 3.2 is dit getekend. De

resonantiefrekwentie (piek) en de kwaliteitsfaktor (-3 dB punten) worden met behulp van dit

plaatje bepaald. De kwaliteitsfaktor is

(3.3)

De - 3 dB punten liggen bij 9.96 MHz en 10.04 MHz zodat Q = 138.

Vc (mV)
600 ,-------,------r-------.------.----,-----.-------,-----.-----r----,

11
f(MHz)

O'----------J.------'-------'------'----....L..----'--------'-----'-----'-----'

9 9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.4 10.6 10.8

Figuur 3.2: Condensatorspanning Vc als funktie van frekwentie f
Het is echter moeilijk om bijvoorbeeld de kwaliteitsfaktor te meten omdat meetinstrumenten

het gedrag van de label verstoren. Door de label indirect te meten kan de kwaliteitsfaktor van

de label worden bepaald zonder het gedrag van de label te verstoren. Hiertoe wordt de label

in de eerder besproken poort geplaatst en wordt de spanning in de ontvangspoel gemeten.

200

100

300

400

500
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Een spanningsgenerator wordt via een weerstand op de zendspoel aangesloten. Door koppeling

tussen de zend-, de label- en de ontvangspoel ontstaat in de ontvangspoel een spanning die

beinvloed wordt door de label. Zoals eerder is uitgelegd is de poort zonder label zwak

frekwentie-afhankelijk. De label is door zijn resonantie sterk frekwentie-afhankelijk (rond de

resonantie-frekwentie). Dit vindt zijn weerslag in de geïnduceerde spanning Vo van de

ontvangspoel en de meterspanning.

aJI Cl

II~ ~
Zz Iz L. 10

R~Á ~

E~~ V{~~~~Vo QZo9
-------' Lz LoL--_---'-_

Figuur 3.3: De meetopstelling

Voor deze spoelen gelden de volgende transformatorvergelijkingen

(3.4)

Met deze transformatorvergelijkingen en ~ = E - I~z , ~ = - I(ZI en Vo = - IaZo is een relatie

op te schrijven voor de ontvangen spanning Vo als funktie van de bronspanning E. Deze

luidt Vo = (3.5)

In figuur 3.4 is deze spanning Vo als funktie van de frekwentie getekend. De

resonantiefrekwentie is 10.00 MHz en de - 3 dB punten zijn 9.96 MHz en 10.04 MHz. De

spanning Vo heeft een opslingerfaktor Q = 135. De kwaliteitsfaktor van de label is Q = 138

(zie figuur 3.2). De resonantiefrekwentie en de kwaliteitsfaktor van de poort met de label zijn

dezelfde als die van de label alleen. Dit is te verklaren doordat de overdracht tussen de zender

en de ontvanger zwak frekwentie afhankelijk is, terwijl het gedrag van de label sterk

frekwentie-afhankelijk is.
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Figuur 3.4: Simulatieresultaten

3.2 Lineaire label; meting

De label is in het midden van de poort geplaatst. De spoel heeft door zijn afmetingen

(al = 5 cm, bi = 0.25 mm) een waarde LI = 369 nH. De label is resonant bij een frekwentie

f= 10 MHz. De condensator heeft hierbij een waarde Cl = 686 pF. Een exemplaar van .69 nF

wordt genomen. Met de voltmeter is de effektieve waarde van de ontvangen spanning als

funktie van de frekwentie gemeten. In figuur 3.5 is het resultaat weergegeven.

De gemeten resonantiefrekwentief= 10.02 MHz. De -3 dB punten liggen bij 9.95 MHz en

10.07 MHz, zodat de kwaliteitfaktor Q = 83.5. Dit geeft een verliesweerstand R = 0.28 Q.

De theoretische waarde R = 0.17 Q.

Het type condensator heeft een grote invloed op de kwaliteitfaktor. Een slechte condensator

(met een parallelweerstand van 10 MQ) in de label resulteert in een lage kwaliteitsfaktor

(meting: Q = 3.3).
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Figuur 3.5: Spanning Va als funktie van de frekwentie f
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Met dezelfde spoel maar met condensatoren van hetzelfde type met verschillende capaciteit

kan de kwaliteitsfaktor Q en de maximale spanning Vmax als funktie van de frekwentie worden

gemeten. Deze zijn in de twee figuren 3.6 en 3.7 getekend.

Bij de kwaliteitsfaktor in figuur 3.6 zijn behalve de meetwaarden ook de theoretische waarden

aangegeven. Het blijkt dat deze niet goed overeenkomen. Het blijkt dat de kwaliteitsfaktor in

de praktijk lager uitvalt dan in de theorie. Waarschijnlijk speelt de inwendige weerstand van

de keramische condensator een grotere rol dan aangenomen.
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Bij een nonnale winkellabel wordt een spoel gebruikt met het aantal windingen N = 10, de

gemiddelde straal a = 2.6 cm, de straal van het gebruikte draad b = 0.25 mmo De theoretische

waarde van deze spoel LI = 17.1 1lH. Een condensator Cl = 120 pF wordt gebruikt. De

resonantiefrekwentie bedraagt theoretisch 3.5 MHz. Echter een resonantiefrekwentie van 4.74

MHz wordt gemeten. Dit komt waarschijnlijk doordat de parasitaire capaciteit tussen de

windingen een rol gaat spelen. De gemeten kwaliteitsfaktor van de label bedraagt Q = 158.

3.3 De lineaire label met twee resonantiefrekwenties

In onderstaande figuur is een label met twee resonantiefrekwenties getekend.
L2 M]2 L2- M]2

ClfLll3C2ÄC1~C2
Figuur 3.8: De label en het vervangingsschema

Door het toepassen van het vervangingsschema van twee spoelen met wederzijdse induktie,

kan de impedantie gemakkelijk bepaald worden door

Z = ZlZZ/(Zl+Z,) (3.6)

met Zl = I/UwCl)' Zz = Z3+Z4ZS/(Z4+ZS)' Z3 = jwM, Z4 = jw(Ll-M) en

ZS = jW(Lz-A1)+I/Uw Cz)· De eigenfrekwenties van het circuit zijn de nulpunten van

(3.7)

Deze vergelijking heeft twee verschillende oplossingen w] en w 2 • Als gesteld wordt dat

<Al 2 = 2w] , dan volgt de resonantievoorwaarde. Deze voorwaarde wordt uitgewerkt [6]. Als

L] = L, L2 = 2L, C] = 2C en C2 = C dan heeft de label 2 resonantiefrekwenties

(3.8)

De twee spoelen in een label hebben wederzijdse induktie. Een aantal situaties doen zich voor.

a. De wederzijdse induktie is nul. Dit kan gerealiseerd worden door de spoelen loodrecht op

elkaar te plaatsen, de ene spoel t.o.v. de andere spoel te verschuiven of de eerste spoel in een

achtvonn in de twee spoel te plaatsen. Dit is in figuur 3.9 weergegeven. In de praktijk zal de

wederzijdse induktie echter klein zijn. De achtvormige spoel heeft ook geen wederzijdse

induktie met de zend- en ontvangspoel. Het nulpunt wordt gevonden door op de ene spoel een
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wisselspanning te zetten en de spanning in de tweede spoel te minimaliseren.

loodrecht achtvonn verschuiven

Figuur 3.9: Spoelen L I en L2 hebben geen wederzijdse induktie

b. Het andere uiterste is maximale koppeling. Dit kan door de twee spoelen met een

verschillend aantal windingen op dezelfde vonn te wikkelen. Dit heeft geen zin als de twee

spoelen met elkaar verbonden zijn, omdat het vervangingsschema een spoel laat zien.

3.4 Twee resonantiekringen; meting

In figuur 3.10 is een label met twee resonantiekringen getekend. Indien L I = L, L2 = 2L,

Cl = 2C, C2 = C is de label resonant bij w 1 = lj.JLC '<..)2 = w l l2 . De volgende

elementen worden gebruikt: LI = 369nH (a = 5 cm, b = 0.25 mm, N = 1), L2 = 2 LI

(a = 2.8 cm, b = 0.25 mm, N = 2), C2 = 180 pF en Cl = 2· 180 pF = 360 pF. Hierbij zijn

de 2 resonantiefrekwenties ongeveer 10 MHz en 20 MHz.

2L L

C 2C
Figuur 3.10: de label

In figuur 3.10 is deze label schematisch weergegeven. De wederzijdse induktie is klein

gehouden door spoel LI te verschuiven ten opzichte van spoel L2 • De ontvangen spanning Vo

is bij verschillende frekwenties gemeten bij een zendvennogen van 10 dBm. Het resultaat is

in figuur 3.11 getekend.
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Figuur 3.11: Ontvangen spanning Vo als funktie van de frekwentie 1

De gemeten Q faktor is 66.9 bij 10.04 MHz en 333 bij 19.96 MHz.

C2

(fTI
L Cl Cl L

Figuur 3.12: Label met 2 resonantiefrekwenties

Een ander label is in figuur 3.12 getekend. Dit label heeft twee resonantiefrekwenties namelijk

(3.9)

Hierbij valt op dat de twee spoelen dezelfde afmetingen hebben. Een spoel L = 369 nH wordt

gebruikt. Als Cl = 150 pF en C2 = 68 pF dan zijn de twee frekwenties .!I = 15 MHz en

12 = 21 MHz. Bij de meting is de label maar bij één frekwentie.iJ = 15.36 MHz (Q = 102)

resonant. Wordt één spoel omgepoold dan is de label alleen resonant bij de tweede frekwentie

.h = 21.22 MHz (Q = 112).
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In laatstgenoemde label (figuur 3.12) is het ook mogelijk om mengtennen te produceren als

een niet lineair element wordt gebruikt. Hierbij dient de label op frekwentie iJ en,h afgestemd

te worden. Een niet-lineair element kan worden opgenomen om mengfrekwenties te

produceren.
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(4. la)

4 Niet-lineaire labels

Een niet-lineair element wordt aan de label toegevoegd. Een niet-lineair element kan

bijvoorbeeld een diode of een varicap zijn. Nu is de label een resonantiekring waar niet

lineaire effekten optreden. Theorie van en metingen aan dit label worden in dit hoofdstuk

besproken.

4.1 De varicap

Als niet-lineariteit wordt in de label-circuit een diode met een grote junktie-capaciteit, oftewel

een varicap, gebruikt. 8ij lage diode-spanningen kan het vereenvoudigd model in figuur 4.1

worden gebruikt.

Rs Cj

Figuur 4.1: Het vereenvoudigd diode-model

Rs is de serieweerstand van de diode en heeft meestal een waarde van 0.1 tot 5 Q. ClV) is

de junktie-capaciteit van de diode, is een funktie van de diodespanning V en luidt

c/>nCo

Cj = Cj(V) = (c/>-vt

waarin Co de nulcapaciteit is, <I> het contactpotentiaal en n de graderingsconstante van de

gebruikte diode. Om een geschikte varicap te selekteren worden diverse datasheets gebruikt.

Hieronder is een overzicht gegeven van diverse varicaps.

Tabel 4.1: Diverse varicaps.

diode band Cd (pF) Vr (V) 'D (Q)

88119 AFC 20..25 4.0 < 1.5

88417 AFC 8..11 4.0 < 1.2

88809 VHF I 39..46 1.0 < 0.6

88909A VHF > 31 1.0 < 0.9

889098 VHF > 33.5 1.0 < 0.9

88910 VHF 8 > 38 0.5 < 1.0

88911 VHF A > 63 0.5 < 2.0
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Meestal worden varicaps toegepast bij een hoge sperspanning. In de label zijn echter lage

spanningen aanwezig. De gegeven condensatorwaarden van de datasheets zijn niet goed te

gebruiken omdat de capaciteit bij een bepaalde sperspanning wordt gegeven en niet bij 0 V

wordt gegeven.

Een goed selektiecriterium is echter de verkrijgbaarheid van de diodes en een lage

serieweerstand. Diverse parameters worden aan de hand van datasheets bepaald. In figuur 4.2

is de diodecapaciteit van de BB109B getekend als funktie van de spanning. Zowel de

theoretische kromme als een aantal punten uit datasheets zijn getekend. Met behulp van de

punten van de datasheets zijn de parameters van de diode afgeleid (zie appendix A). Voor de

BB109B geldt Co = 70.8 pF, n = 1.0 en <I> = 1.13 V.

C (pF)
102 .----_____,.___---,------r-----r-----.---r-T<:-rr~-___,_---,--___,____,__.,.____,___r_r__,__--..,_______,.___~-.___r___,_,,__,

x

x datasheet

x "'" theoretisch

101

100 L--_ _____.J'__----'----J.----'-----'----.i-J---'-'-~_ ____'____ __'_____'_.....J_...J........L___l_l__'_______'_______.J'___'___'____'_____L..>'__'__"

10-1 100 101 102

Vr (V)

Figuur 4.2: De diodecapaciteit C van de BB109 als funktie van de sperspanning Vr

Varicap BA244, BB109, BB212, BB909 en KV1236 worden gebruikt vanwege de goede

verkrijgbaarheid. Behalve datasheets kunnen metingen aan de varicap meer informatie leveren.

Om de capaciteit Co van de diode te meten wordt eerst een label gebouwd met alleen een

condensator C en een spoel L. Dit label heeft resonantiefrekwentie tI = 1/(2TrVLC).
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Vervolgens wordt de varicap parallel aan de condensator geplaatst. De resonantiefrekwentie

wordt Iz = 11(27rJL(C+Co) ). Als de twee frekwentiesh ent; bekend zijn, is Co te berekenen

volgens

(4.1b)

4.2 De varicap in een enkele resonantiekring

De diodecapaciteit van de varicap D (fonnule 4.1a) wordt door de eerste twee tennen van de

MacLaurin-reeks benaderd en luidt

In plaats van stromen wordt met ladingen gerekend zodat

Q = CjV = %V+qzV Z

(4.2)

(4.3)

Bij het uitwerken van deze vergelijkingen wordt de stationaire toestand (Steady State)

onderzocht. De (periodieke) spanning en lading wordt hierdoor geschreven als een

Fourier-reeks. Hier worden alleen de eerste twee hannonischen meegenomen zodat

Vet) = ",Z V e jnwt = V *e -j2wt+ V *e -jwt+ V +V e jwt+V e j2wt
LJ-z n 2 1 0 1 Z

met Vn = IVnlejlpn de complexe amplitude

(4.4)

amplitude 21 Vn I twee keer zo groot is als de modulus van de complexe amplitude IVn I is).

Doordat V(t) reëel is, geldt V: = V-n' Dit geldt ook voor de lading Q zodat

Q(t) = ",Z Q e jnwt
LJn:-2 n

(4.5)

Door de condensator loopt geen gelijkstroom (/0 = 0). Op de condensator is geen lading

aanwezig (Qo = 0) door de verliesweerstand. Over de verliesweerstand staat geen

gelijkspanning (Vo = 0) omdat er geen gelijkstroom is. Met fonnule 4.4 en fonnule 4.5 in

fonnule 4.2 ontstaan twee vergelijkingen voor de eerste en de tweede harmonische ladingen

in de varicap D
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(4.6a)

(4.6b)2
Q2 = ql V2+Q2Vl

In figuur 4.3 is een eenvoudige label getekend.

Ll Rl Ll Rl Ll Rl'

E~~D~ E~c[:-[JZI +~1'--'-:QG-----'$1~I2'k
Figuur 4.3: Label en vervangingsschema Zin,2w

Hierbij is de bron E de in de spoel Ll geïnduceerde spanning en R de som van

verliesweerstanden. In de label zijn meerdere frekwenties aanwezig. Nu wordt de label

getekend voor w en voor 2w. Bron E is alleen bij w aanwezig. Zoals later blijkt is de diode

bij ween impedantie Z] , bij 2w is de diode een stroombron I2,k parallel aan een condensator.

De spoel en de verliesweerstand zijn bij beide frekwenties aanwezig.

Door 12 = 2jw Q2 , V2= -I7in,2w en formule 4.6b te combineren ontstaat diodespanning V2

bij 2w

(4.7)

Door I] = jwQ] , formule 4.6a en formule 4.7 te combineren ontstaat diodeimpedantie Z]

bij w

(4.8)

hetgeen een capaciteit parallel aan een induktie is. Merk op dat beide waarden afhankelijk zijn

van de waarde V]' Door 12 = 2jWQ2 en formule 4.6b te combineren ontstaat diodestroom 12

bij 2w

(4.9)

hetgeen een stroombron en een condensator is.
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Samenvattend wordt bovenstaand label als volgt doorberekend.

CD Teken het vervangingsschema van de label (zie figuur 4.3).

@ Bereken Zjn,2c.> = R/j2wL .

@ Schat spanning VI (of laat de computer schatten).

@ Bereken ZI volgens formule 4.8.

Z
® Spanning VI is correct als de overdracht van E naar VI correct is: VI = . 1 E.

R/JwL+Z1

® Bereken de spanning V2 over de spoel bij 2w (zie figuur 4.3).

4.3 De diode

Als niet-lineariteit kan in de label-circuit behalve een varicap ook een diode worden gebruikt.

De diodestroom is

(4.10)

met VT de thermische spanning, n een constante en Ia de saturatiestroom van de diode. Een

eis van de label is de hoge kwaliteitsfaktor van de resonantiekring. De weerstand R = 1/qI van

de diode is hierdoor hoog. Een andere eis is dat niet-lineaire effekten in de diode optreden.

De thermische spanning van de diode is hierdoor laag. Welk type diode de beste is zal nader

onderzocht moeten worden. Bij de metingen worden Silicium-diode 1N4148, Germanium

diode AA112 en Schottky-diode BAT85 gebruikt.

4.4 De diode in een enkele resonantiekring

De diode wordt parallel aan de condensator gezet. Alleen de eerste twee harmonische worden

bekeken. Hiertoe wordt V (zie formule 4.4) en JI2 in formule 4.11 ingevuld.

(4. 11a)

(4.l1b)
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Door V2 = -/2 Zj",21ol te nemen ontstaat

v = -q V 2( Zin,2(,) )

2 2 1 1+qlZin,2omea

Door fonnule 4.11a en 4.12 te combineren ontstaat

v ( Z )~Z = _1 = q _2q 2 in,2(,) IV 12
1 / 1 2 1+q Z. 1

1 1 1n,2(,)

4.5 Meting

De meetopstelling is in figuur 4.4 getekend.

(4.12)

(4.13)

RF-zender

Cilliabel

Z I
I

V; - RI I
z z / ~ 0

~r-----"':"'" I ,-'--,---

Ej~ ~jl~~j~o Qz,Q
z M 0

zendspoel zo ontvangspoel meter
Figuur 4.4: De meetopstelling

De zender bestaat uit een RF-generator, een korte coaxkabel en een zendspoel (az = 6 cm,

bz = 0.25 mm). De ontvanger bestaat uit een ontvangspoel (ao = 6 cm, bo = 0.25 mm), een

korte coaxkabel, een meter en eventueel een afsluitstuk van 50 Q. De label bestaat uit een

labelspoel (al = 5 cm, bi = 0.25 mm) en varicap BB 109B. De afstand van de zendspoel tot

de ontvangspoel is d = 30 cm, de labelspoel-is-in-het midden opgesteld. Het zendvermogen

is P = 10 dBm. De ontvangen spanning Vo is in figuur 4.5 getekend.
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Figuur 4.5: De gemeten ontvangen spanning als funktie van de frekwentie

In figuur 4.5 is sprake van hysterese; bij sommige frekwenties zijn twee verschillende

spanningen meetbaar. De maximale spanning is Vmax = 2.92 mV bij 32.83 MHz. Hierbij hoort

een kwaliteitsfaktor van Q = 86.

Dezelfde label wordt door de computer berekend. Het model van de BB 109 wordt hierbij

gebruikt. De geïnduceerde labelspanning is 5 mV. De resonantiefrekwentie is 31.1MHz.

Hierbij is te berekenen dat VI = 136.6 mV, V2 = 15.6 mV. De maximale spanning V2 ligt

echter bij 32.2 MHz.

Met de spectrumanalyzer zijn ook metingen uitgevoerd. De RF-generator wordt op de

zend-antenne aangesloten. De ontvangantenne wordt op de spectrum-analyzer aangesloten. De

analyzer wordt voor de uitlezing vervolgens aangesloten op een oscilloscoop.
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Figuur 4.6: De theoretische ontvangen spanning als funktie van de frekwentie

De zend- en ontvangantenne zijn d = 30 cm van elkaar verwijderd. In het midden is de label

aanwezig. Metingen zijn uitgevoerd met een varicap, met een varicap parallel geschakeld met

een condensator en met een diode parallel geschakeld met een condensator. In figuur 4.7 zijn

deze labe1configuraties getekend.

LDLC D LC D

(J {±~ ff]
abc
Figuur 4.7: De 3 verschillende labels

In figuur 4.7 zijn 3 verschillende labels getekend. Label a bestaat uit een spoel L (a = 5 cm,

b = 0.25 mm) en een varicap D. Label b bestaat uit een spoel L, een varicap D en een

condensator C van 180 pF. Label c bestaat uit een spoel L, een diode D en een condensator

C van 180 pF. Verschillende varicaps en diodes worden doorgemeten.

De zender zendt uit met een vermogen P = 10 dBm. De ontvangspoel wordt op een

spectrumanalyzer aangesloten. Het vermogen van de 2e harmonische wordt gemeten.
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Opgemerkt dient te worden dat een 2e harmonische aanwezig is doordat de RF-generator niet

ideaal is en ook hogere harmonischen genereert.

Tabel 4.2: vermogen van de 2e harmonische bij enkele resonantie

diode label f(MHz) P (dBm) opmerking

BA244 b 9.5 -75.0 varicap

BB109 a 17.6 -75.5 varicap

BAT85 c 9.4 -75.6 Schottlcy diode

1N4148 c 9.6 -76.6 Silicium diode

BB909 a 17.0 -77.9 varicap

BB212 a 9.5 -82.9 varicap

AA112 c 9.5 -83.4 Germanium diode

KV1236 a 9.0 -85.0 varicap

hl bovenstaande tabel is te zien dat varicap BA244 in label b het meeste vermogen heeft.

Diodes BAT85 en 1N4148 presteren ook goed.

4.6 Dubbele resonantiekring

Voor de label met 2 resonantiefrekwenties is het vervangingsschema getekend

I L Rl I IR2 L I L Rl R2 L:

~Rl~112"
W 2w ii~2(,)

Figuur 4.8: Vervangingsschema van de label met 2 resonantiefrekwenties

De bijbehorende impedantie

R +j2wL
Z. = R +2j2wL+---t-----

Ul,2lJ> 2 1+(Rt+j2wL)(j2w2C)

De overdracht kan berekend worden met
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met Zl de impedantie van de varicap berekend volgens 4.8 met bovenstaande Zin,2w ingevuld,

Z2 = Rl + jwL , Z3 = R2 + jw2L en Z4 = 1 / (jw2C). De transfonnator-vergelijkingen luiden

Vz = jwLlz+jwMl/
(4.16)

(4.17)

Hierbij is Mz de overdracht van de zendspoel naar de ontvangspoel (en andersom). Deze wordt

gegeven door Mz = kzJLzL/ =J1oA~ / /(27rR 3
) , waarbij kz de koppelfaktor en R de afstand

tussen de zender en de label is. De tweede vergelijking omschrijven levert

I/ _ -jwMz

lz jwL/Z/

Dit opnieuw invullen in de tweede vergelijking levert

E = jWMzZ/ 1
jwL/+Z/ z

(4.18)

Als de stroom door de zendspoel lz gegeven is, kan de in de spoel geïnduceerde spanning E

berekend worden.

L 2L L 2L ~~

CfD ttJ '5 IT~-
2C C D 2C D C 2C C/2

a b 'c
Figuur 4.9: Verschillende labels

fu figuur 4.9 zijn 3 verschillende labels met 2 resonantiefrekwenties getekend. Label a bestaat

uit twee spoelen (L I = L met al = 5 cm, bl = 0.25 mm, Nl=l, Lz = 2L met a2 = 2.8 cm,

b2 = 0.25 mm, N2 = 2), twee condensatoren ( Cl = C = 180 pF, C2 = 2C = 360 pF) en een

varicap D. Label b bestaat uit twee spoelen, twee condensatoren en een varicap. Label c

bestaat uit twee dezelfde spoelen (a = 5 cm, b =0.25 mm), twee condensatoren en een diode.

De resonantiefrekwentie van label a en label b is ongeveer 10 MHz, die van label congeveer

14 MHz. fu onderstaande tabel zijn de metingen weergegeven.
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Tabel 4.3: vermogen van de 2e harmonische bij dubbele resonantie

diode label f(MHz) P (d8m) opmerking

8A244 c 13.77 -47.15 varicap

88109 c 12.71 -48.27 varicap

88909 c 12.65 -52.17 varicap

AA112 c 13.86 -55.34 Germanium

8AT85 c 13.54 -56.48 Schottky

8A244 a 9.84 -57.71 varicap

88909 a 8.87 -59.86 varicap

8A244 b 9.95 -62.33 varicap

8AT85 a 9.84 -62.33 Schottky

88109 a 11.71 -64.48 varicap

AAl12 a 10.11 -64.89 Germanium

1N4148 a 9.99 -66.43 Silicium

1N4148 c 13.73 -74.95 Silicium

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wederom de 8A244 de beste varicap is. Het ontvangen

vermogen is -47.15 d8m. 8ij de label met een resonantiefrekwentieis dit -75.00 d8m. Dit

houdt in dat de label met 2 resonantiefrekwenties 27.85 d8 beter is. De diodes presteren hier

beduidend minder, alhoewel het opmerkelijk is dat hier de Silicium-diode slecht presteert. De

varicap in label a presteert beter dan de varicap in label b.

8ij label c is nog een andere variant gebruikt, waarbij IJ "* 2h .Hierbij is een condensator

220 pF en de andere 150 pF genomen. De resonantiefrekwenties zijn 19 en 22MHz. Nu

kunnen mengprodukten ontstaan op bijvoorbeeld 41 MHz. Gekeken is echter naar de grootste

harmonische. De frekwentie van deze harmonische en het vermogen is in onderstaande tabel

weergegeven.
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Tabel 4.4: Vennogen van de mengprodukten

diode label f(MHz) P (dBm) opmerking

BA244 c 27 -63.66 varicap

BB109 c 42 -68 varicap

BB909 c 37 -75 varicap

lN4148 c 26 -73.71 Silicium

BAT85 c 15 -80.79 Schottlcy

AA 112 c 16 -87.98 Gennanium

Uit bovenstaande tabel blijkt dat wederom de BA244 de beste prestaties levert. Het ontvangen

vennogen is -63.66 dBm. Bij de label met twee resonantiefrekwentieis dit -47.15 dBm. Dit

houdt in dat de label met 2 verschillende resonantiefrekwenties 16.51 dB slechter is.
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5 Conclusies

De "poort" bestaat uit een RF-generator, een meter, een zend- en een ontvangantenne. Deze

is gerealiseerd. Theorie van en metingen aan de poort laten zien dat de poort als een soort

banddoorlaatfilter werkt en gebruikt kan worden bij frekwenties van 10 tot 30 MHz. Door

deze eigenschap is bijv. geen afstemming nodig tijdens een meting. Een verschil tussen

theorie van en metingen aan de poort is opgemerkt.

Met deze "poort" kan een aantal eigenschappen van de te onderzoeken label worden bepaald.

Zo kan onder meer de resonantiefrekwentie en de kwaliteitsfaktor van resonantiekringen in

de label worden bepaald. Verder kan met een spektrumanalyzer niet-lineaire effekten zoals

hogere harmonischen worden onderzocht.

Bij de lineaire labels zijn drie soorten labels met één of met twee resonantiekringen

onderzocht. Deze labels zijn opgebouwd uit condensatoren en luchtspoelen. Twee spoelen in

de label dienen niet gekoppeld te zijn om aan resonantievoorwaarden te voldoen. Uit metingen

van deze labels blijkt dat de de kwaliteitsfaktor een verschil vertoont met de theorie. Dit komt

door de "poort" of door verliezen in de label. De gemeten resonantiefrekwentie komt goed

overeen met de theorie.

Bij de niet-lineaire label is een condensator vervangen door een varicap of is een varicap of

diode parallel aan een condensator geplaatst. Niet-lineaire effekten zoals hysterese, hogere

harmonischen en mengtermen zijn opgetreden. Bij een bepaalde label met een enkele

resonantiekring is de BA244 de beste varicap met een gemeten vermogen van de 2e

harmonische van -75 dBm bij een zendvermogen van 10 dBm in de "poort". Bij een bepaalde

label met een dubbele resonantiekring is dit -47 dBm, hetgeen 28 dB beter is. Dit is te

verwachten omdat de label bij twee frekwenties in resonantie is. Bij de mengtermen is een

vermogen van -64 dBm gemeten. De dubbele resonantiekring verdient de voorkeur.

De niet-lineaire labels eisen grotere veldsterktes dan de lineaire labels omdat de diode en de

varicap een bepaalde drempelspanning heeft.
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Appendix

A. De diode

hl figuur A.l is de diodecapaciteit van de BB109B uitgezet als funktie van de sperspanning

Vr (= - V). De punten in deze figuur zijn afkomstig van de datasheets. De diodecapaciteit

Ca wordt gegeven door

C =a (A.l)

Bij hoge spanningen Vr is <I> in de noemer te verwaarlozen. De capaciteit Cb wordt

(A.2)

hetgeen de rechte lijn is in de figuur. Hieruit volgt dat de term cj>nco = SO.OV-pF en n = 1.0;

C
de varicap bezit een hyperabrupte junktie. Bij spanning Vr = <I> geldt Ca = -.!!.. . Als het

2n

verschil van de rechte lijn met de kromme aan deze voorwaarde voldoet is <I> bekend. Uit de

figuur volgt <I> = 1.13 V. Dit is een vreemde waarde omdat een Siliciumdiode een

sperspanning heeft van <I> =0.7 V. Bij een silicium varicap wordt verwacht <I> =0.7 V.
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Figuur A.I: De diodecapaciteit van de BB 109B als funktie van de sperspanning
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