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Samenvatting

Er bestaan diverse soorten detectiesystemen, maar een soort onderscheidt zich doordat het

gebruik maakt van passieve, resonante labels. De betrouwbaarheid van een dergelijk

systeem is evenredig met de kwaliteitsfactor van de labels. Door het gebruik van kwarts

kristallen zijn zeer hoge kwaliteitsfactoren haalbaar en kan het systeem ook eenvoudig

uitgebreid worden tot een identificatiesysteem door de kwartskristallen met verschillende

resonantiefrequenties te combineren.

Berekeningen aan de algemene systeemoverdracht aan de hand van de labelimpedantie

wijzen uit dat de ontvanger van het systeem als gevolg van het periodiek exciteren van de

label karakteristieke, volgens een e-macht gedempte oscillaties afkomstig van de kristaI.len

binnen krijgt. Bovendien kunnen bepaalde grootheden in het systeem dusdanig varieren,

dat de prestaties van het systeem aanzienlijk kunnen afnemen.

Er zijn een tweetal ontvangers bekend, matched-jilter receiver en envelope-detector

receiver, die het ontvangen signaal optimaal verwerkt. Beide ontvangers ondergaan kleine

aanpassingen ten behoove van de implementatie, waardoor de envelope-detector receiver

een stukje optimaliteit prijsgeeft. Door onderlinge faseverschillen tussen de gedempte

kristaloscillaties verkrijgt de matched-fIlter receiver echter een lager kanaalscheidings

vermogen.
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1 Inleiding

Elektronische detectie- en identificatiesystemen vinden hun toepassing op steeds meer

gebieden. Zo hebben zij o.a. hun nut al aangetoond in bewakingssystemen, in de logistiek

en in de strijd tegen de winkeldiefstallen. Fig. 1.1 laat het basisschema van een dergelijk

systeem zien. Het op afstand te detecteren of identificeren object, label genaamd, vormt

hierin duidelijk het middelpunt. We onderscheiden 3 soorten.

• Passieve labels bevatten uitsluitend passieve componenten. Te denken valt aan magneti

sche strips met niet-Hneaire eigenschappen, resonante circuits met spoelen en condensa

toren (LC-kringen) of circuits met een niet-lineaire, elektronische component.

• Semi-actieve labels worden gevoed door het primaire veld, opgewekt door de zender.

De opgenomen energie wordt actief gebruikt voor het opbouwen van het secundair

veld.

• Actieve labels werken op soortgelijke wijze als de semi-actieve labels. Zij dragen de

energie echter permanent bij zich in de vorm van een batterij.

Door het inkoppelen van enkele kwartskristallen in conventionele LC-kringen wordt het

mogelijk om passieve labels identificeerbaar te maken. Dit systeem maakt gebruik van het

feit dat de labels bij bepaalde frequenties een zekere mate van resonantie vertonen. De

kwaliteitsfactor of Q-factor is hierbij een belangrijk begrip. Immers, een hogere Q-factor

leidt in geval van detectie tot een lagere vals-alarmkans en in geval van identificatie tot

een beter scheidend vermogen. Kwartskristallen hebben juist een hoge Q-factor, waardoor

het systeem veel ongevoeliger wordt voor storingen van buitenaf.

r---l Y label Yr---l

~~®~~
pnmalf secundalf

Fig. 1.1 Basisschema van een detectie- en identificatiesysteem.
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De vakgroep ET-b van de faculteit Elektrotechniek, TU Eindhoven, heeft bovenstaand

principe bedacht en men is daar projectmatig bezig om een prototype te ontwikkelen.

Vanwege de omvang en de diverse disciplines is het project gesplitst in een aantal delen.

Dit afstudeerverslag heeft betrekking op het gedeelte cIat past bij de ontvanger.

Omdat het project al een behoorlijke geschiedenis heeft opgebouwd, voIgt eerst een

algemene beschrijving van het prototype met de meest relevante informatie voor de rest

van dit verslag. Voor specifiekere informatie kan men terecht bij de vorige afstudeerver

slagen [GENNIP], [SANDERS] en [SMIDl1. Daarna wordt d.m.v. berekeningen aan de

systeemoverdracht en aan de label het algemene ingangssignaal voor de ontvanger

afgeleid. Vervolgens wordt voor dit ingangssignaal een tweetal optimale ontvangers

beschreven. Om deze ontvangers met elkaar te kunnen vergelijken wordt de signaalbewer

king in beide behandeld onder ideale en niet-ideale, meer realistische omstandigheden. Op

grond van de resultaten wordt ter afsluiting een keuze gemaakt voor de beste methode van

ontvangen.
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2 Algemene beschrijving van het systeem

Het prototype heeft de Engelse benaming Passive Remote Identification System gekregen,

kortweg PaRIS, en bestaat evenals het basissysteem in fig. 1.1 uit een zender en een

ontvanger. Beide zijn vaak geintegreerd tot ~n geheel, waarbij mogelijkerwijs ook een

antenne voor gemeenschappelijk gebruik dienst doet.

Wanneer een passieve, resonante label zich in het magnetische veld bevindt, wordt deze

op grond van magnetische inductie gedetecteerd. Enerzijds bestaat een label uit een

conventionele LC-parallelschakeling, de hoofdresonantiekring of korter de hoofdkring

genoemd. Spoel L functioneert hierbij als link tussen zender en ontvanger. Ben stroom

door de zendspoel induceert een stroom in spoel L, die op zijn beurt weer een stroom in

de ontvangspoel opwekt. We zullen zien dat de sterkte van deze stroom evenredig is met

de Q-factor van de hoofdkring.

Anderzijds bevat de label een aantal kwartskristallen met verschillende resonantiefre

quenties. Deze kristallen zijn ingekoppeld over een deel van spoel L, waardoor de label

identificeerbaar wordt. De combinatie van de resonantiefrequenties representeert n1. een

specifieke code. Wanneer m kristallen uit de mogelijke verzameling van M worden

gekozen, dan is de grootte van de collectie voorhanden zijnde labels gelijk aan de

binomiaal coefficient

[~] . (2.1)

Voor het prototype geldt M=20 en m=3. Hiermee kunnen maximaal 1140 denkbare

identiteiten worden behaald. De hoofdkring heeft een resonantiefrequentie van 27 MHz en

een Q-factor gelijk aan 100. De kristalfrequenties liggen in het bereik van 26.91 MHz en

27.10 MHz op een onderlinge afstand van 10 kHz.



pag. 4 Algemene beschrijving van her systeem

c

R C L

<a) De uitvoering. (b) Het elelctrisch schema.

Fig. 2.1 De passieve, resonante label.

2.1 Beschrijving van de label

De uitvoering van de label is samen met zijn elektrisch schema afgebeeld in fig. 2.1.

Spoel L (100 nR) is relatief gezien een kleine, platte winding (doorsnede 4 em) die met

condensator C (350 pF) is afgesloten. Weerstand R is afkomstig van de serieweerstand

van de koperen winding (4 0), vnl. veroorzaakt door het skin-effect. Samen vormen zij de

hoofdkring van de label.

Door het inkoppelen van de kristallen over een deel -y van de winding komt een transfor

mator tot stand met aan de primaire kant induetie L en aan de secundaire kant induetie

-yL. Deze transformator kan worden geelimineerd aan de hand van het model voor een

VLIK-transformator in [BUITERWECK]. Samen met het vervangingsschema van het

kristal (fig. 2.2a) leidt dit tot het bruikbare schema van de totale label in fig. 2.2b.

Samengevat combineert de label een parallelresonantiekring (hoofdkring) met drie

serieresonantiekringen (kristallen).

Fig. 2.3 toont de op Ro genormeerde impedantiekarakteristiek van fig. 2.2b. De brede

kromme rond Wo is afkomstig van de parallelresonantiekring en de smalle dips worden

veroorzaakt door de serieresonanties. De stippellijnen geven de -3 dB punten aan van de

karakteristiek. AIleen hiertussen mogen de M kristalfrequenties liggen.

Het verloop van fig. 2.3 wordt sterk beinvloed door de mate waarin de kristallen belast

worden. Deze mate wordt uitgedrukt in de belastingsfaetor, gedefinieerd als de verhouding
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(8) Bet kristal. (b) De lotate label.

Fig. 2.2 Elelctrische vervangingsschema"s.

tussen Ro en R; (i=I,2,3), en hebben we zelf enigszins in de hand met het inkoppelproces.

Door 'Y groter te kiezen, wordt Ri nl. kleiner en dus de belasting zwaarder. Dit betekent

bredere en diepere dips in fig. 2.3 en deze dips zijn medebepalend voor 3 uiterst belang

rijke grootheden in het systeem. Overigens, de belastingsfactor is frequentieafhankelijk en

voor ieder kristal dus anders:

(2.2)

Hierin stelt Zo{wi) de genormeerde impedantie van de hoofdkring voor bij kristalfrequentie

Wi en a de nominale belastingsfactor.

De eerste belangrijke grootheid is de Q-factor van een serieresonantiekring en die gaat

door het inkoppelproces omlaag volgens

QxQ.=-.
, l+a·, (2.3)

t Izi
1

~.,fi - i················· . . - .

o
-1 o 1 0o

Fig. 2.3 De genormeerde impedantiekarakteristiek van de label.
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Qx is de Q-factor van een kristal en bedraagt in de praktijk ca. 100000. Q; wordt voortaan

de effectieve Q-factor van kristal Xi genoemd. De tweede grootheid hangt samen met de

eerste. Dat is.de. tijdconstante Ti'· gedefinieerd als

_ 2Qi _ 1 2Qx
Ti - - - ----, (2.4)

wi 1+a; wi

en wordt dus evenals Qi kleiner bij toenemende belasting. De derde en laatste grootheid is

amplitude Ai'

a·
A· = -'

I 1+a.'
I

(2.5)

die juist toeneemt bij zwaardere belasting. Het belang van deze 3 grootheden komt in 2.2

aan de orde.

Met nominale belastingsfactor a kiezen we voor een zekere diepte en breedte van de dips.

Het liefste willen we een grote amplitude, maar de effectieve Q-factor mag hierdoor niet

te klein worden. Omdat Qx zo groot is lean deze weI enige belasting verduren. We nemen

a in de orde van grootte 10. De amplitude is dan zo goed als maximaal en de effectieve

Q-factor ligt in de buurt van 10000. Deze waarde is nog altijd groot genoeg om betrouw

baar onderscheid te kunnen maken tussen labels en stoorobjecten.

2.2 Werking van het systeem

Detectiesystemen met passieve, resonante labels zonder kristallen zijn in het algemeen ge

baseerd op een wobbelende frequentie. Ben sweepgenerator doorloopt een zekere frequen

tieband waarin de resonantiefrequentie van de label zich bevindt. Het systeem merkt dat

een label in de omgeving is wanneer in geval van resonantie een kleine hoeveelheid

energie uit het veld wordt onttrokken. Dit principe is echter niet geschikt voor PaRIS.

Door de hoge Q-factoren hebben de labels zodanige tijdconstanten en zijn ze zodanig

frequentieselectief dat het aflopen van een frequentieband teveel tijd zou kosten.

Beter is om pulserend te zenden met vaste frequenties zoats bij RADAR-systemen gebeurt.

In de zendfase van het systeem is de zender weI en de ontvanger niet in bedrijf. De label

wordt hierdoor geexciteerd door diverse kristalfrequenties en bereikt tegen het einde van
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deze fase bijna de stationaire toestand. Hiema voIgt de dode lase. Zowel zender als

ontvanger zijn dan uit. De label brengt natuurlijke eigentrillingen voort van de hoofdkring

en de kristallen. De duur van deze trillingen is afhankelijk van de eerder genoemde

tijdconstanten. De trillingen van de hoofdkring (tijdconstante 1'0 -1.2 ,...s) en stoorobjecten

(hun tijdconstanten zijn in het afgemeen kleiner dan 1'0> duren zo kort, dat deze na de

dade fase weg zijn. Tijdconstanten 1'; (i= 1,2,3) van de kristallen zijn zo groot (ca.

120 ,...s) dat de amplitude van deze trillingen in deze fase nauwelijks kleiner worden. In de

ontvangfase blijft de zender uit en gaat de ontvanger aan. De ontvanger probeert nu de

aanwezigheid van 3 kristallen te achterhalen. De eigentrillingen worden uitgebreid in 3

behandeld.

De 3 fasen volgen elkaar herhaaldelijk op en vormen sarnen ~n meetcyclus. De vraag is

nu hoe lang zo'n meetcyc1us moet duren.. De meeste energie van de eigentrillingen zit in

de eerste 41';. We veronderstellen dat in deze tijd de stationaire toestand wordt bereikt in

zowel de zend- als de ontvangfase. De eigentrillingen van de hoofdkring zijn om dezelfde

reden na 41'0 verdwenen. De lengte van ~n meetcyc1us is nu makkelijk uit te rekenen:

zendfase:
dode fase:

ontvangfase:

41'- =I

41'0 =
41" =I

480.0,...s
4.8,...s

480.0 "'s
964.8,...s

Afgerond houdt dit in dat de zender en ontvanger met een frequentie van 1 kHz gescha

keld worden. We kunnen weI kiezen voor een langere meetcyclus, maar dan wordt het

aantal metingen in een bepaalde periode te klein. Met deze frequentie kunnen 100

metingen in 0.1 s verricht worden, voldoende om het systeem betrouwbaar te laten

functioneren.

2.2.1 Opbouw van de zender

Het gevolg van het aanluit-principe is dat de zender voor alle beschikbare kristalfre

quenties een oscillatiesignaal moet opwekken en dat de ontvanger voor alle kristallen

deteeteert op hun aanwezigheid. Fig. 2.4 geeft het blokschema van het prototype met

M=20. We nemen waar dat de zender M oscillators heeft, gestabiliseerd met kristallen

die ook in de label kunnen terugkomen. De M oscillatiesignalen worden gesommeerd en
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decoder

OSCp,f detector
DM

Fig. 2.4 Blokschema van het prototype: PaRIS.

(2.6)

geschakeld met een frequentie van 1 kHz (fig. 2.5). Daarna vindt stroomversterking

plaats. Het signaal dat uiteindelijk de antenne bereikt, luidt

M
;,(1) = S,(t) L ;,COS(Wit+)(j)'

i=1

M.b.t. de zender zijn de volgende functionele eisen opgesteld.

• De uitgezonden frequenties liggen in het bereik van 26.91 MHz tot en met 27.10 MHz.

• De zender wordt periodiek aan- en uitgeschakeld met een frequentie van 1 kHz.

• Het streefgetal voor het verschil tussen het aan- en uitniveau van het zendsignaal is 100

dB.

• De hogere harmonische moeten eveneens 100 dB gedempt zijn t.o.v. de eerste

harmonische.

• Het zendvermogen is dusdanig, dat de signaal/ruis-verhouding aan de ingang van de

ontvanger tenminste 0 dB bedraagt.

De keuze om de 27 Me-band te gebruiken is bewust gemaakt, maar is niet noodzakelijk

voor het systeem. Uitgaande van het feit dat de detecteerbare voorwerpen zich in het

nabije veld van de antennes bevinden (aftastgebied 1 a 2 meter), dient de frequentie



(b) Ret schakelsignaal $,(1).
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(a) M zendfrequenties.

: ~,"-----'-------L-__~L

O
IIIIIII:IIIJ!II!I;111II, IIJII/:III!!,1I!I:,IIII,llij 1IIIIjllll,/llll,;(I!IIIJII

~lrllllill~lillrrllrjllr---~llllilllll~ljjllllllltf----~lillll111\~llljjllllllf--
(c) Ret geschakelde zendsignaal ;,(1).

Fig. 2.5 De opbouw van bet zendsignaal.

30 MHz of minder te zijn bij een golflengte van 10 meter of meer. De gekozen frequentie

ligt zo dicht tegen de bovengrens aan, omdat de volgende punten pleiten voor een hoge

frequentie.

• De Q-factoren nemen toe met de frequentie wat gunstig is voor de detecteerbaarheid en

het scheidend vermogen.

• De schakelfrequentie van het aan/uit-bedrijf lean worden opgevoerd bij hogere frequen

ties, waardoor metingen betrouwbaarder worden.

• De afmetingen van de label kunnen bij een hogere frequentie worden gereduceerd

doordat de spoel van de hoofdresonantiekring niet meer noodzakelijkerwijs groot hoeft

te zijn.

Daarnaast is het een prettige bijkomstigheid dat men in deze band ontkomt aan de eisen

die door de P.T.T. zijn opgesteld.

2.2.2 Opbouw van de ontvanger

De ontvanger omvat evenals de zender M takken die kunnen constateren of een kristal

zich in het veld bevindt. Vootdat het ontvangen signaal over de M takken verdeeld wordt

echter, streeft een versterker naar een constante signaalamplitude en wordt het bovendien
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geschakeld in tegenfase met het zendsignaal. Hierdoor wordt een ontregeling van de

ontvanger verhinderd.

De detectieblokken D1 t,m DM zijn dusdanig geimplementeerd dat de eigentrillingen van

de kristallen kunnen worden waargenomen. In alle takken worden de uitkomsten over N

achtereenvolgende metingen gesommeerd en op grond daarvan beslist een decoder of een

label aanwezig is. Afhankelijk van deze beslissing wordt ook nagegaan welke identiteit de

label bezit. Vanwege dit sommeren en decoderen ligt het voor de hand om een deel van de

signaalbewerking in de ontvanger met digitale middelen te bewerkstelligen. In 4 wordt een

tweetal ontvangers afgeleid die in aanmerking komen voor implementatie.
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3 Algemene systeemoverdracht

In het verleden is vaker aan de overdracht van het systeem gerekend, maar men ging

daarbij steeds uit van ~n kristal in de label en van bepaalde aannames die niet altijd

waargemaakt kunnen worden. Nu gaan we eerst een overdrachtsfunctie in de meest

algemene zin opstellen en vervolgens de responsie van de label op het excitatiesignaal van

de zender afleiden.

Fig. 3.1 is een schematische voorstelling van het systeem met de zender, de ontvanger en

een label. De spoelen zijn expliciet getekend om de magnetische koppeling (wederzijdse

inducties Md, M, en Mr) aan te kunnen geven. Uitgegaan wordt van het algemene geval

dat aUe spoelen aan elkaar gekoppeld zijn. De grootheden 1" Ir en Ii stellen de stroom

voor die vloeit door de zendspoel, de ontvangspoel resp. de labelspoel. De overdracht van

het systeem wordt bepaald door het responsiesignaal Ir t.g.v. het excitatiesignaalI"

I r
H(w) =-. (3.1)

It

3.1 Bepaling van de overdrachtsfunctie

Uit fig. 3.1 voIgt de VI-relatie

identifier

(3.2)

I,

L,

1m,, Lo
•

Y ~ 1,

M
d

[j,
• • •

transmitter receiver

Fig. 3.1 ScbematiliCbe voorstelling van bet systeem.
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met de randvoorwaarden

{

V =0,.
Vi = -Zi1i

Combineren van (3.2) en (3.3) levert op

(3.3)

(3.6)

(3.5)

(3.4)
{

V, :: jwL,I,+jwMdlr+jwM,li ~ 0 ]
o =jwMdl,+jwLrlr+jwMrl; jwLo+Zi .

-Zili = jwM,I,+jwMrlr+jwLoli jwMr

De bovenste vergelijking is oninteressant en uit de andere twee vergelijkingen wordt I;

geelimineerd. Een eerste uitdrukking voor de overdrachtsfunctie luidt dan

-MdvwLo +Zi) +jwM,MrlI(w) = .
LrVwLO+Zi) -jwM;

In plaats van de wederzijdse inducties Md , M, en Mr worden liever de dimensieloze

koppelfactoren gebruikt, gedefinieerd als

Mk - d.d - ,

JL,Lr

(3.7)

Omdat we niet Zj maar weI de totale labelimpedantie Z kennen, willen we deze laatste

graag terugzien in lI(w). De relatie tussen Z; en Z is te schrijven als

jwLo =1-~.
jwLo+Zj jwLo

Invullen van (3.6) en (3.7) in (3.5) levert de volgende uitdrukking op:

z

W
-kd+k,kr 1--.

L, ]wLoH(w) = - ---L ___

L
r

l-k2 [1-~]
r jwLo

(3.8)

De overdrachtsfunctie kent 3 relevante bijdragen:

• een overdracht rechtstreeks van zender naar ontvanger (-ktJ>,

• een overdracht van zender naar ontvanger met tussenkomst van de label ("Ier), en

• een overdracht van ontvanger terug naar de label (-k/).

De eerste is tot nu toe altijd gelijk aan nul verondersteId, maar zender en ontvanger zullen

elkaar weI degelijk beinvloeden; de tweede levert de gewenste eigentrillingen op; de derde
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is verwaarloosbaar klein. Door dit laatste en onder de (geoorloofde) aannarne dat de

inducties Lt en L, aan elkaar gelijk zijn, ontstaat de eenvoudige uitdrukking

H(CJJ) = -kd+ktk, [1-~]. (3.9)
}CJJLo

3.1.1 Labelimpedantie

Labelimpedantie Z speelt een rol van betekenis in de overdrachtsfunctie. In 2.1 is

gebleken dat de label een parallelschakeling van ~n parallelresonantiekring en drie

serieresonantiekringen voorstelt, waarvan de totale impedantie genormeerd op Ro in fig.

2.3 is weergegeven. De impedantieberekeningen worden door het gebruik van genormeer

de frequenties een stuk overzichtelijker. Zo is de genormeerde impedantie van de parallel

resonantiekring gelijk aan

met genormeerde frequentie

en resonantiefrequentie

[
CJJ CJJo]00 = Qo ---

CJJo CJJ

(3.10)

(3.11)

(3.15)

(3.14)

1
Wo = (3.12)

JLoCo
Voor een serieresonantiekring i (i= 1,2,3) luidt de op Rogenormeerde impedantie

z; = 1 +jO; (3.13)
a

met de soortgelijke definities

[
w CJJ']0; = Qx ---' ;
CJJi CJJ

1
CJJi = .

JLiC;
De lotale impedantie z voor een label met m ingekoppelde kristallen wordt hiermee gelijk

aan
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1
Z =------

3.1.2 Decompositie van de Iabelimpedantie

Aigemene systemwverdracht

(3.16)

(3.17)

Zonder een bewijs te geven is (3.16) na de nodige acceptabele verwaarlozingen op te

schrijven als een som van afzonderlijke termen, nI.

1 m a· I-jOolo-o
Z - 1+jOo - tr 1+aj +j(Oj -'ajOo IOJ..o) •1+jOo 10:..0

1 _i: A j

1+jOo ic:l 1+jOj,eff

met

a·
A j = -'-,

1+aj

A·
OJ eff = -'(OJ - ajOO 10 =0)'
'aj I

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Merk op dat we (3.18) en (3.19) al eerder zijn tegengekomen in 2. In (3.17) is goed

zichtbaar dat de LC-kring en de kristallen ieder afzonderlijk hun bijdragen leveren. De

fase-factor kan men vergeten omdat het ingangssignaal toch at willekeurige fasen heeft. In

fig. 3.2 zijn die termen apart weergegeven in ~n plaatje. De brede kromme is van de LC

kring en de 3 sma1le pieken zijn van de kristallen. Worden de termen bij elkaar opgeteld

volgens (3.17), dan ontstaat de oorspronkelijke labelimpedantie van fig. 2.3. De overgang

van (3.16) naar (3.17) wordt de decompositie van de labelimpedantie genoemd.

3.1.3 Decompositie van de overdrachtsfunctie

De decompositie van de labelimpedantie heeft als doel om ook de overdrachtsfunctie in

ontlede vorm te kunnen schrijven. Hierdoor wordt het bepalen van de responsie op het

zendsignaal een stuk eenvoudiger. Deze bestaat dan nI. uit deelresponsies die reeds eerder

berekend zijn. Aangezien ook geldt
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1
t Iz,1

-1 o 1 0o

Fig. 3.2 Decompositie van de labelimpedantie.

Qo =~,wOLO

resulteert de toepassing van de decompositie op de overdrachtsfunctie in

H(w) = -kd+k,kr (1 +jQoz)

= -kd+k,kr [1 +jQoZo -'t jQoZi ] .
...1

3.2 Systeemresponsie

(3.21)

(3.22)

Het volledige excitatiesignaal wordt gegeven door (2.6). Het bijbehorende responsiesignaal

wordt gevonden door eerst de responsie op twee minder ingewikkelde excitaties uit te

rekenen:

Uoft<t) = i,cos(wt+x)U(-t)

Uon(t) = i,cos(wt+x) U(t).

(3.23)

(3.24)

In het eerste geval wordt de responsie bepaald van het op t=O uitzetten van ~n oscillatie

signaal met frequentie w. In het tweede geval wordt juist de responsie op het aanzetten van

hetzelfde signaal bepaald. De oplossingen zijn voldoende om de lotale responsie op (2.6)

af te leiden.
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3.2.1 Bet uitschakelen van de zender

Algemene systemwverdrachl

(3.25)

Het ingangssignaal is (3.23). De responsie moet volgens(3.22) uit m+3 deelresponsies

bestaan. De eerste wordt veroorzaakt door de directe koppeling tussen zend- en ontvang

spoel; de m+2 andere zijn t.g.v. de label en bestaan uit ~n stationaire toestand, ~n

eigentrilling van de hoofdkring en m eigentrillingen van de kristallen. De stationaire

toestand is gelijk aan

soll-t) = -kditcos(wt+xJU(-t) +ktk,itcos(wt+Xtr)U(-t)
m

-ktkrQoi,{I.zo(w) Isin(wot+xo) +L IZi(w) Isin(wt+Xi)}U(-t).
i-I

De afstand tussen zend- en ontvangspoel bepaalt fase Xd' Fase Xtr is afhankelijk van de

plaats van de label in het magnetische veld. De fasen Xi (i=O,l, ... ,m) zijn afhankelijk van

factoren die niet allemaal bekend zijn: de label kan met slechts eindige nauwkeurigheid

worden gereproduceerd, de kristalfrequenties kunnen een heel klein beetje afwijken en

bovendien is bij de decompositie van de labelimpedantie een fasefactor verwaarloosd.

Daarom wordt deze fase in het vervolg als een willekeurig varierende grootheid be-

schouwd.

De eigentrillingen stellen gedempte oscillaties voor met een bepaalde frequentie, fase,

amplitude en tijdconstante,

(3.26)

De frequentie van de gedempte oscillatie is alleen voor de hoofdkring gelijk aan de

zendfrequentie (wo=w). De kristallen daarentegen worden weI met w geexciteerd, maar

trillen uitsluitend met hun eigen kristalfrequentie uit (wi;a! W voor i = 1,2, ... ,m). De

amplituden Ei van deze trillingen hangt af van w, want

Ei = ktkrQo IZi(w) Iit, i = O,l, ... ,m. (3.27)

Dit is de beginvoorwaarde, geldig voor re$Onante circuits met hoge Q-factoren, dat de

amplitude op t=O gelijk is aan de amplitude van de responsie vlak voor het schakelmo

ment, dus in dit geval die van de stationaire toestand. De amplitude is maximaal voor

w=wi' De fasen <Pi (;=O,l, ... ,m) kunnen om dezelfde reden als bij Xi willekeurig zijn.

De totale responsie op uoll-t) is de $Om van de stationaire toestand sofl..t) en de eigentril

lingen eofl..t), ofwel
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(3.28)

3.2.2 Bet inschakelen van de zender

Nu is het ingangssignaal (3.24). De oplossing verschilt niet wezenlijk met die van (3.23).

Het houdt vol. tekenwisselingen in. De stationaire toestand is gelijk aan

son(t) = -kdi,cos(wt+xtI>U(t) +ktkri,cos(wt+Xtr)U(t)
m

-Eo(w)sin(wot+xo>U(t) +L sin(wit+Xi)U(t).i-.
De eigentrillingen zijn opnieuw gedempte oscillaties

(3.29)

(3.30)

met wederom Ei (i =0,1, ... ,m) gelijk aan (3.27). We tellen (3.29) en (3.30) bij elkaar op

voor de totale responsie

(3.31)

(3.32)

(3.33)

3.2.3 De totale responsie

De totale responsie op het zendsignaal (2.6) wordt gevonden door een tweetal uitbreidin

gen te plegen. De eerste uitdrukking betreft M oscillatiesignalen i.p.v. een enkele. De

tweede betreft het herhaaldelijk aan- en uitzetten van de zender. Hiervoor is niet meer

nodig dan (3.31) en het superpositiebeginsel. Het schakelsignaal is te beschrijven als

s,(t) = U(t)-U(t-1h1)+U(t-1)-U(t-Jlh7)+ ...
CD

= E (-1)kU(t- 1hk7),
keO

als we stellen dat de zender op t=O, wanneer het systeem in absolute rust verkeert, voor

de eerste maal wordt ingeschakeld en T de periodetijd van ~n meetcyclus is. De schakel

frequentie van het aan/uit-bedrijf is 1 kHz, dus T bedraagt I ms. De responsie op het

schakelen van ~n oscillatiesignaal (frequentie w) wordt nu

i.(t) = ion(t)-ion(t-lh7)+ion(t-7)-ion(t-lJh7)+ ...
co

= E (_I)k ion(t- 1hk7).
k-o

In de praktijk bestaat het zendsignaal uit M frequenties, dus het responsiesignaal hiervan

is de sommatie van (3.33) over de kristalfrequenties w. ~ "'M:
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(3.34)

(3.35)

Deze responsie is nog niet algemeen genoeg, want (3.32) beschrijft het schakelsignaal

alsof het schakelt tussen 0 en 1. Theoretisch moet dat natuurlijk ook, maar praktisch blijkt

dit vooralsnog onmogelijk te zijn. Het schakelen gebeurt in (eite tussen de niveaus £ en 1,

waarbij E een (klein) getal is tussen 0 en 1. Het nieuwe schakelsignaal wordt daardoor

Stet) = U(t) + (1-E){-U(t-1h1) +U(t-1)-U(t-l 1h1) + •••}
00

= EoU(t) + (I-E) E (-I)kU(t- 1hk1).
keO

Fig. 3.3 laat evenals (3.35) zien dat het verschil een kleine offset en een kleinere

stapgrootte is. Dit betekent uiteraard dat (3.33) en (3.34) een kleine aanpassing ondergaan.

00

i1(t) = eion(t) +(1-£) L (-llion(t- 1hk1) (3.36)
k-o

M M 00

iM(t) = E·Eion(t)lwaw.+(l-E)E E (-l)kion(t-lhk1)lwaw' (3.37)
j a l J j=l k=O 'J

U(t)

:d .... ··..·....·..····..····..··..·...··· ..········· ..·····
o T 2T

U(t)-(I-E)U(t- lh 1):=0..·· · ...
o T 2T

1 U(t)-(l-E){U(t-1h7)+U(t-1)}

E =.rn.n....nnm.n..nnnnmn.nnn.n..
o T. 2T

E'U(t) + (I-E)L (-11U(t-1hk7)

:=~o T 2T

U(t)

2TT

• 2T
L(-I)kU(t- 1hk7)

.,.......--, .. i~ .. ._--......

o

1 ..----.-

:~'---------o T 2T
U(t)-U(t-1h7):=0 .

o T 2T
U(t)-U(t-th 7) + U(t-7):IIJe-.. _

o T

(a) Tbeoretisch. (b) Pralctisch.

Fig. 3.3 Ret schakelsignaal s,(t).
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Deze iM(t) is nu de complete, meest algemene responsie op het excitatiesignaal i,(t) van

(2.6), waarbij ion(t) gelijk is aan (3.31). Deze uitdrulddng is volledig uitgeschreven

dusdanig onoverzichtelijk dat zij achterwege blijft. We zullen haar weI nader onder de

loep bekijken.

3.3 Grootheden in de responsie

De responsie iM(t) is opgebouwd uit een behoorlijk aantal grootheden die in (3.37) niet

direct zichtbaar zijn. Van de meeste grootheden kennen we de waarde nog niet. De

waarden zijn weI belangrijk voor de verhoudingen tussen de deeiresponsies. Het betreft

hier vnI. de koppelfactoren kd, k, en kr, de kwaliteitsfactor Qo, de diverse fasen, de

tijdconstanten "i en de Iabelimpedanties \Zj(w) \ (i=O,I, ... ,m).

3.3.1 Bet systeem

De koppelfactoren vertegenwoordigen een belangrijk deel in de overdracht. De waarden

zijn volgens (3.6) afhankelijk van de wederzijdse inductie tussen en de zeifinducties van

de spoelen in het systeem. Formules hiervoor zijn bekend, maar voordat tot invulling van

de gegevens wordt overgegaan, kiezen we eerst voor een zekere opstelling van de spoelen.

Voor de essentie van het verhaal nemen we de eenvoudige opstelling van fig. 3.4. Links

en rechts worden de zend- resp. de ontvangspoel weergegeven. Verondersteid wordt dat

a

L,

r r

L,

a

Fig. 3.4 Opstelling van de spoelen.
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ze identiek zijn met straal a=O.l m. Precies in het midden op afstand r=1 m van zowel

de zend- als de ontvangspoelligt de labelspoel met straal b=0.02 m. Door de symmetri

sche opstelling en de- identieke· zend- en ontvangspoel zijn beide wederzijdse inducties en

zelfinducties aan elkaar gelijk volgens

p.oTa2b2 JIooTa2b2

Mt = M = - (3.38)
r 2 (a2 +Tlll2 2,.3

L, = L, = /'o0ln [2:] - 3/'00. (3.39)

De magnetische penneabiliteit in vacuum ""0 bedraagt 1.26'10-6 HIm en d stelt de

diameter voor van de windingdraad. Ret berekenen van de wederzijdse inductie Md is

uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk omdat de hoeken waaronder de spoelen elkaar zien,

niet klein zijn. Om toch een indicatie te kunnen geven, slaan we geen acht op deze

conditie. Dan geldt bij benadering

p.OTa4

Md = 16,.3

Voor de zelfinductie van de labelspoel geldt hetzelfde aIs (3.39), n1.

1.0 = /lob In [ ~] - 4/'ob.

Substitutie van deze 4 uitdrukkingen in (3.6) levert het volgende op:

k, = k, _ ~ [ :~ ] 3n

(3.40)

(3.41)

(3.42)

(3.43)1 [a] 3kd - - - •16 r

Merk op dat ze aIle omgekeerd evenredig zijn met ,J! Invullen van de gegevens tenslotte

leidt tot de waarden

• kd = 6.25'10-5

• kl'r = 2.50'10-10•
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3.3.2 De hoofdkring

Karakteristieke grootheden van de hoofdkring zijn achtereenvolgens de resonantiefrequen

tie "'0 (2'1"27'1<1' rad/s), de kwaliteitsfactor Qo (100) en de tijdconstante 1'0 (1.18 Ils), die

allemaal afhangen van inductie La (100 nH) en capaciteit Co (350 pF) en daardoor ook de

impedantie 1.0 bepalen. Ben grootheid die nog niet geintroduceerd is, is de bandbreedte Bo,

gedefinieerd als

"'0Bo =-,
Qo

(3.44)

en is gelijk aan 2'1"270'103 rad/s. In deze band rond "'0 behoren de M kristalfrequenties te

liggen (fig. 3.5a).

De nauwkeurigheid van al deze grootheden wordt afgebakend door die van Lo en Co' La
kan, als het moot, zeer zorgvuldig worden gereproduceerd, zodat Co de meest bepalende

factor is. Ben 'nauwkeurige' (en dure) condensator echter heeft al snel een tolerantie van

1%, waardoor in "'0 een onzekerheid ~"'o optreedt van precies IhBo. Het gevolg is

geschetst in fig. 3.5b.

Hierin is 11.0("') I weergegeven voor de minimale en de maximale resonantiefrequentie.

Het gearceerde gebied is de band waarin de M kristalfrequenties liggen. De kristallen

hebben ook een variatie in de resonantiefrequentie (0.001 %), maar die is zo klein dat het

verschil niet merkbaar is. Verschuiving van "'0 heeft geen invloed op deze band. Feitelijk

Bo Calmill Bo Calmax

r 11

<.) Nominale resonantiefre'luentie. (b) Minimale en maximale resonantiefrequentie.

Fig. 3.5 Gevolgen van de verschuiving van "'0'
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Tabel 3.1 Variaties in belastingsfactor a l •

Algemene systeemoverdrach!

W,= "'o-Awo Wo wo+Awo

w... a O.50·a O.20·a
"'0 0.50·a a 0.50·a

w.u 0.20·a 0.50·a a

heeft de relatief kleine verschuiving van Wo geen noemenswaardig effect op andere groot

heden m.b.t. de hoofdkring.

3.3.3 De krisUllen

De verschuiving van Wo heeft weI veel invloed op grootheden m.b.t. de krista.llen. De

oorzaak hiervan is belastingsfactor aj (i=1,2, ... ,M), die evenredig is met l.zo(w) 12• In

tabel 3.1 staan enkele waarden bij elkaar voor de minimale, nominale en maximale

kristalfrequentie bij de eveneens minimale, nominale en maximale resonantiefrequentie van

de hoofdkring. Daaruit blijkt dat ai ligt tussen 20% en 100% van a, terwijl dat anders

tussen 50% en 100% ligt. Dit komt omdat in de situatie van fig. 3.5b de kristalfrequenties

Tabel3.2 Variaties in kwaliteitsfactor QI (a=9).

w,= wo-Awo Wo wo+Awo

W.w, 10000 18182 35714

"'0 18182 ooסס1 18182
w.... 35714 18182 ooסס1

Tabel 3.3 Variaties in tijdconstante T, in ILS (a=9).

w,= wa-Awo "'0 "'o+Awo

W.w, 118 215 423

"'0 214 118 214
w.... 419 213 117

Tabel 3.4 Variaties in amplitude A, (a=9).

w,= "'o-Awo Wo wo+Awo

WaWl 0.90 0.82 0.64
Wo 0.82 0.90 0.82

w.... 0.64 0.82 0.90
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niet meer rond het maximum van 11.o(w) 1 liggen, maar naast de top op ~n van de

flanken. De verschillen in IZo(w) 12 nemen daardoor toe.

Door de variaties in Cti treden ook veranderingen op in de effectieve Q-factoren, de

tijdconstanten en amplituden. Hun waarden zijn ondergebracht in de tabellen 3.2, 3.3

resp. 3.4, waarbij voor de nominaIe belastingsfactor Ct de waarde 9 is aangenomen. Uit

deze tabellen blijkt dat Qi en Tj beide ongeveer een factor 4 groter kunnen zijn. Dit houdt

in dat eigentrillingen ook 4 keer zo lang kunnen duren. Dit zou kunnen betekenen dat de

schakelfrequentie voor zender en ontvanger verkeerd gedimensioneerd is. Zij is nl.

gebaseerd op een Q-factor van ooסס1 en een tijdconstante 118 pS, juist de minimaIe

waarden. Op grond hiervan kunnen we zeggen dat de 1 kHz schakelfrequentie eerder een

bovengrens is voor bet systeem.

Niet aIleen de tijdconstanten, maar ook de amplituden van de eigentrillingen afkomstig van

de kristallen veranderen met het verschuiven van woo Die amplituden Ei , gegeven in

(3.27), zijn evenredig met Iz;(w) I volgens

A·
E. - I (i = 1,2,... ,M).

I /1 +O:'eff

Niet aIleen bij Ai' maar ook bij 0i,eff heeft Ctj een vinger in de pap. Voor een impressie

van het netto-effect in Ej staat in tabel 3.5 een negental waarden van Qo IZo(w) I. Het gaat

vnl. om de waarden bij wi=Wj' Bij nominaIe Wo lopen deze uiteen van 63.3 tot 90. Bij

minimaIe en maximaIe Wo liggen ze tussen 39.5 en 90. De kloof wordt dus aanzienlijk

groter tussen het eerste en bet laatste kristal.

In 3.2.1 is at aangestipt dat de amplitude ook van Wj afhangt. Daarom telt de totale

responsie van m kristallen ook mM deelresponsies vanwege de permanente aanwezigheid

Tabel 3.5 Variaties in waarden van Qo 1,,(w,) I (a=9).

WJ = w. Wo W...

WI= Wo-Awo Wo "'o+Awo Wo-Awo Wo "'0+&..10 Wo-Awo Wo Wo+Awo

W. 90.0 63.3 39.5 0.90 0.45 0.18 0.45 0.23 0.09
Wo 0.45 0.90 0.45 63.3 90.0 63.3 0.45 0.90 0.45

Wau 0.09 0.23 0.45 0.18 0.45 0.90 39.5 63.3 90.0
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Tabel 3 6 Waarden van Q Iz (w) I voor verschillende krista!- en zendfrequenties ( 9). 0 j a=

Krilla1frequCllliea .., ..

- _.- - . .. _ .

.... ", "'J .... '" '" ... "'J .... ..... "1\ "u .... .... .... .... "" "" ..... ....
'" 7••7 9.40 4.88 3.42 2.69 2.24 1.93 1.70 LSI 1.35 1.21 1.08 0.96 o.ll6 0.76 0.67 0.6Q 0.53 0.47 0.41

.... 7.90 TT.3 9.98 5.17 3.60 2.81 2.32 1.98 1.73 LS2 1.34 1.19 1.05 0.93 0.82 0.72 0.64 0.56 0.49 0.44

'" 4.07 8.47 79.1 10.5 5.43 3.75 2.91 2.38 2.01 1.73 LSI 1.32 1.15 1.01 0.89 0.78 0.68 0.60 0.52 0.46

.... 2.74 4.36 9.05 12.2 11.0 5.66 U8 2.98 2.42 2.02 1.72 1.48 1.28 1.11 0.97 0.84 0.73 0.64 0.56 0.49

.... 2.07 2.93 4.65 9.63 14.3 11.4 5.84 3.98 3.02 2.43 2.01 1.69 1.44 1.24 1.06 0.92 0.80 0.69 0.60 0.52

... 1.66 2.21 3.13 4.94 10.2 16.3 11.8 5.98 4.03 3.03 2.41 1.97 1.65 1.39 1.18 1.01 0.87 0.75 0.65 0.56

r 1.38 1.77 2.36 3.32 5.22 10.7 17.1 12.0 6.05 4.04 3.01 2.37 1.92 1.59 1.33 1.12 0.95 0.81 0.70 0.60
..... 1.19 l.48 1.89 2.50 3.51 5.48 11.2 19.0 12.1 6.06 4.01 2.96 2.30 1.85 1.52 1.26 1.06 0.90 0.76 0.65

.... 1.04 1.27 1.58 2.01 2.64 3.68 5.70 11.6 19.8 12.0 6.00 3.94 2.88 2.22 1.77 1.44 1.19 1.00 0.84 0.71

] .... 0.93 1.10 1.36 1.68 2.12 2.77 3.82 5.88 11.9 90.0 11.9 5.88 3.83 2.77 2.12 1.68 1.36 1.12 0.93 0.78

"1\ 0.83 0.99 1.19 1.44 1.77 2.22 2.87 3.94 6.00 12.0 19.8 11.6 5.71 3.68 2.65 2.01 1.59 1.28 1.05 0.87

~ "u 0.76 0.89 1.06 1.26 1.52 1.85 2.30 2.96 4.01 6.06 12.1 19.0 11.2 5.49 3.52 2.51 1.90 1.49 1.20 0.98

.... 0.70 0.81 0.95 1.12 1.33 LS9 1.92 2.37 3.01 4.05 6.06 12.0 17.8 10.8 5.24 3.34 2.37 1.78 1.39 1.12

.... 0.64 0.74 0.87 1.01 1.18 1.39 1.65 1.98 2.41 3.04 4.04 5.99 n.8 16.3 10.2 4.96 3.15 2.22 1.67 1.30

.... 0.60 0.69 0.79 0.92 1.06 1.24 1.44 1.69 2.01 2.43 3.03 3.99 5.86 n.5 1404 9.67 4.68 2.95 2.08 1.56

.... 0.56 0.64 0.73 0.84 0.97 1.11 1.28 1.48 1.73 2.03 2.42 2.99 3.90 5.68 11.1 12.% 9.10 4.39 2.76 1.94

"" 0.52 0.60 0.68 0.78 0.89 1.01 1.16 1.32 LSI 1.74 2.02 2.39 2.92 3.77 5.45 10.6 79.1 8.53 4.10 2.58

.... 0.49 0.56 0.64 0.72 0.82 0.93 1.05 1.19 1.34 LS2 1.73 1.99 2.33 2.82 3.62 5.20 10.0 77.3 7.96 3.83

..... 0.47 0.53 0.60 0.67 0.76 0.86 0.96 1.08 1.21 1.35 LSI 1.71 1.94 2.25 2.70 3.44 4.92 9.48 74.1 7.42

..... 0.44 0.50 0.56 0.63 0.71 0.80 0.89 0.99 1.10 1.22 1.35 1.49 1.66 1.88 2.16 2.57 3.26 4.63 8.91 72.%

van M oscillatiesignaIen. Voor ~n kristal hebben die M deelresponsies steeds een andere

amplitude, wederom vanwege Izj(w) I, en ook een willekeurige fase <Pij. In tabel 3.6 staan

de waarden van Qo IZj(Wj) I voor aIle optredende kristalfrequenties in het prototype opge

somd.

Hieruit blijkt inderdaad dat voor wj=Wj de waarden tussen 63.3 en 90 inliggen. Het

minimum 63.3 wordt niet bereikt omdat WI >Wmin en ~O<Wmax. Voor Wj¢Wj zijn de

waarden een stuk kleiner (minder dan 14%). De frequenties Wj ongelijk aan Wj worden

buuifrequenties genoemd. De eerste buur levert de op een na grootste bijdrage aan de

lotale amplitude, de tweede buur de op twee na grootste, etcetera. Er zijn dus 19 buren

(M-1), wiens netto-bijdrage afhangt van het onderlinge faseverschil <Pij. We kunnen dit

aIs voIgt voorstellen:

M

Ej,eff = k,kri,L hjQoIZj(w) I (i = 1,2,... ,m), (3.46)
j-I

waarbij hj voor aIle j een willekeurige factor is tussen -1 en +1. Dit betekent dat naast

de variaties vermeld in tabel 3.5 er een extra onzekerheid bijkomt. Tabel 3.7 geeft voor 3

waarden van Wo een maat voor die onzekerheid in de effectieve amplitude per kristalfre

quentie.
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3.4 Responsie onder verschillende omstandigheden

In 3.2.3 is de algemene responsie op het schakelende zendsignaal met M frequenties

afgeleid wanneer een label m kristallen behelst en het schakelen niet ideaal gebeurt. Om

meer inzicht in de oplossing, gegeven in (3.37), te krijgen wordt zij gesplitst in 3 delen

naar de fasen van het systeem: Ton(t) , Tdead(t) en Torl-t). De ontvanger toont alleen

interesse voor Torl-t), omdat deze in de aan- en dade fase niet werkzaam is. Als de duur

van de 3 fasen voldoende lang is kan de responsie benaderd worden met de aaneenschake

ling van de 3 afzonderlijke delen. Voor het opstellen van Ton(t), Tdead(t) en Tomt) is (3.37)

dan niet nodig, maar weI iom!) en ion(t) van (3.28) resp. (3.31). De tweede term van de

stationaire toestand is te verwaarlozen t.o.v. de derde vanwege het gemis van Qo. Verder

gebruiken we Ej,eff Lp.v. een extra sommatie over Ei(wj) en we kiezen dit gelijk aan

Ei(wi). Dan voIgt na enige omschrijving

Ton(t) =E{-kditCOS(W/+Xd) -Eo(w)sin(wl+Xo) +(l-e)Eo(w)e -tITosin(wl+tPo)} +
j=1

E{Ei(Wi) sin(Wj!+Xj) - (I -e) E j ( Wi) e -t/1',sin(Wi t +tPj)}
j~l

Tdead(t) =E{-ekditCOS(wjt+Xd) -eEo(w)sin(wjt+XOj) -(I-e)Eo(w}e -tIToSin(Wjt+¢o)} +
j=1
m

L {eEj(wj) sin(wjt+Xj) +(l-e)Ej(wj ) sin(Wit+~i)}
i=1

M

'omt) = E {-ekditcos(W/+Xdj) -eEo(wj)sin(w/+xo)} +
j-l

f {eEj(Wj) sin(Wjt+Xj) +(l-e)Ej(wj)e -tIT,Sin(Wit+tPj)}.
;",1

TabeJ 3.7 Maat voor de effectieve amplitude E;,crr en de toleranties (a=9).

(3.49)

Kriala1frcqllClltiea .., -

.., "'I Col. "'- ... .... ..., ... .... .... "'II "'11 "'.. ..... "'.. ..... "'... "'II ..... ....
....-~ 85.3 83.2 80.9 78.5 75.9 73.3 70.7 68.2 65.7 63.2 60.9 58.7 56.5 54.5 52.5 50.7 48.9 47.2 45.6 44.1

46.0" 56.3\1 60.1" 61.5\1 61.7" 61.a 60.1 \I 58.7" 57.0" 55.a 53.2" 51.2" 49.1" 46.8" 44.5" 41.9" 39.1" 35.9\1 31.5" 23.7\1

.... 74.7 TI.3 79.8 82.1 84.3 86.2 87.8 89.0 89.8 90.0 89.9 89.0 87.8 86.3 84.3 82.2 79.3 77.3 74.8 72.2

38.8" 51.7" 58.8" 64.0\1 68.1 \I 71.3" 73.9" 75.8" 76.9" TI,4" 77.3" 76.4" 74.9" 12.8" 70.o" 66.6" 62.5" 57.3" 50.3" 37.7"

loIo+~ 45.7 47.3 49.0 50.8 52.6 54.6 56.6 58.8 61.1 63.4 65.8 68.3 70.9 73.5 76.1 78.6 81.1 83.3 85.4 87.1

24.4"32.495 36.9" 40.4"43.3"46.0" 48.5" 50.9" 53.1" 55.3" 57.4" 59.3" 61.0" 62.5" 63.5\164.0" 63.7" 62.0" 57.9" 47.0"
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3.4.1 Ideale situatie

Algmaene systumoverdrachl

(3.50)

In de ontvanger vindt· - net als in de zender, maar- dait in-ode uit-fase van het systeem

signaalonderdrukking plaats. Is de onderdrukking in de zender een factor E, dan mogen we

aannemen dat dit ook voor de ontvanger geldt. De situatie is ideaal wanneer er geen

directe koppeling tussen zender en ontvanger is (kd=O) en rowel zender als ontvanger

perfect uit kunnen (E=O). AIleen in de uit-fase blijft nu nog signaal over, 01.

mr -tIT1 •
rort<t) = L Ej(wj)e sm(wjt+q,j)'

j=1

Dit zijn precies de m eigentrillingen van de kristallen, waarvan er ~n is afgebeeld in fig.

3.6. Voor m=3 komen er nog 2 soortgelijke trillingen bij met een andere frequentie,

amplitude, tijdconstante en fase. Zelfs al is kd ongelijk nul, dan nog blijft (3.50) van

kracht, rolang zender en ontvanger maar perfect uit gaan.

3.4.2 Eindige signaalonderdrokking

Een functionele eis van de zender was dat deze in de uit-fase voor een signaalonderdruk

king van 100 dB zorgt. In de praktijk echter is tot nu toe nog niet meer dan 40, hooguit

60 dB gehaald, ofweI een factor E van 10-2 a10-3• Wanneer kd nog nul is, geldt

ron(t) = I: {-EEo(w}Sin(wl+xoj) +E(l-E)Eo(w)e -tl1'°sin(wl+q,o)} +
j=1 (3.51)

I: {E Ej(wj) sin(wjt+Xj) - E(I-E)Ej(wj)e -tIT, Sin(wjt+q,j)}
j .. l

..
xl0
3.-----~-----r--__- ..........--.,

O'!----------------i

-1

-.
-1i!---~-~2 --~3--..~--r!s

)[10 ...

..
x10

3r----,

01-----1

-.
2 3 s-.x10

(a) Aan-fase. (b) Dode fase. (e) Uit-fase.

Fig. 3.6 Responsie in de ideale situatie.
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..
.10

22

..
.10

0 0

-1 -1

-2 -2

-;; -1l-52 3 ~ 5 2 3 ... 5... .. -.
• 10 .10 .10

(8) Aan-fase. (b) DocIe fase. (c) Uit-fase.

Fig. 3.7 Responsie bij signaalonderdrulclcing van 40 dB.

(3.53)

M m
'dead(t) = -E e(l-e)Eo(w) e-tITosin(wl+4>o) +E e(l-e)E;(w;) sin(w;t+4>;) (3.52)

j a l i-I

M

'o£t<t) = -E eEO(w} sin(Wl +XO> +
j-l

I; {eE;(Wj) sin(wjt+Xj) +(l-e)Ej(wj)e -tlTtSin(wjt+<pj)}.
i-I

Wanneer e voldoende klein is (40 dB is a1 voldoende) geldt dat 'on(t) en 'deader) ongeveer

nul zijn en dat ro£t<t) ongeveer gelijk is aan (3.50). De responsie verandert daardoor Diet

wezenlijk. Wanneer e groter wordt neemt de amplitude van 'o£t<t) af en die van 'on(t) toe,

net zolang totdat ze aan elkaar gelijk zijn (bij E=I, ofwel 0 dB onderdrukking). Voor ~n

frequentie is dit in fig. 3.7 getekend.

Opva1lend hierin is, dat de amplitude in de uit-fase groter is dan die van de stationaire

toestand in de aan-fase. Een verklaring hiervoor is terug te vinden in (3.51). Wanneer

Wj=Wj en de fasen nul zijn is de responsie van de hoofdkring in tegenfase met die van het

kristal. Door een klein verschil tussen Eo(w) en Ej(w) is slechts een beetje energie in de

label zichtbaar, zodat deze schijnbaar klein is. Door het uitschakelen van de zender staat

de label de opgeslagen energie af. De hoofdkring doet dit door zijn kleine tijdconstante

veel sneller dan het kristal, waardoor 'plotseling' de energie in het kristal tevoorschijn

komt. Omdat dit signaal Diet meer wordt opgeheven komt de amplitude dan hoven die van

de stationaire toestand uit. De belasting van de krista1len bepaa.lt hoever deze amplitude er

bovenuit steekt.
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3.4.3 Koppeling tussen zend- en ontvangspoel

Algemene systeemoverdracht

Desituatie wordt drastisch anders zodra kd een rol van betekenis speeit in de responsie.

Omdat de verhouding kJ-, : E;(wj) ongeveer gelijk is aan 2500 : 1, zijn de meeste termen

in de responsie te verwaariozen. Voor ~n kristalfrequentie geidt

'00(1) - -Ekdi,cos(w;I+xd) (3.54)

(3.55)

'ort<l) - -Ekdi,cos(W;I+Xd) + (I-E)E;(wj)e -tlTt sin(w;t+<I>;). (3.56)

Het is opvallend dat roo(l) geen eigentrillingen bevat. Deze kunnen Lv.m. de sterkte van

de stationaire toestand achterwege blijven. Verder bevatten '00(1) en rort<l) een gelijke

term. Dit signaal is als gevolg van de koppeling en is ongewenst. Deze term wordt het

achtergrondsignaal genoemd en vormt een 500rt offset voor de tweede term van rort<I), de

eigentrilling van het kristal. Deze krijgt de benaming infomuuiesignaal.

De signaalonderdrukking in zowel zender als ontvanger moet dusdanig groot zijn dat het

informatiesignaal niet overstelpt wordt door het achtergrondsignaal. De amplitude van de

laatste mag hooguit gelijk zijn aan die van de eerste. Dat betekent

Ekdit S (I-E)Ej(w;) (3.57)

-1)!---~---:!"2--~3--4~-~S -1jL.-.....-,,!s
x10~ kl0~

..
xl0

(8) Aan-fase.

...to
3.----.,

2

-I

-2

(b) Dode fase. (c) Uit-fase.

(3.58)

Fig.3.8 Responsie met kd~O en 72 dB signaalonderdrukking.
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Logaritmisch gezien houdt dit een minimale onderdrukking van 72 dB in. Fig. 3.8 laat in

dit geval de responsie zien. Om absoluut geen last te hebben van het achtergrondsignaal

moet de demping overeenkomstig de eisen inderdaad minimaal 100 dB zijn.

3.4.4 Koppeling met faseverschillen

In bet voorgaande zijn de fasen steeds nul verondersteld, maar we weten inmiddels dat zij

op zicb willekeurige grootheden zijn. Belangrijk is bet faseverschil tussen bet acbtergrond

en het informatiesignaal, Xd-4>i' die iedere waarde tussen 0 en 2'1' kan aannemen. In fig.

3.8 is zij nul. Fig. 3.9 laat zien dat een faseverscbil een anders ogende responsie tot

gevolg kan hebben. Het faseverscbil is zodanig dat cos(w;t+Xd) gelijk is aan sin(w;t+4>i)'

ofwel Xd=4>i-Jh'l'. Hiermee wordt nl. bereikt dat het achtergrondsignaal precies in

tegenfase is met het informatiesignaal. Wanneer de onderdrukking niet groot genoeg is en

de amplitude van bet informatiesignaal dus binnen de uit-fase nog onder die van bet

achtergrondsignaal komt, verschijnt een nuldoorgang op tijdstip

= . [ (l-E)Ei(wi)1 (3.59)to 1'. In k . .
E d't

Voor fig. 3.9 bij een demping van 85 dB IS dat moment op 10 =219 p.s. In de situatie van

(3.58) is to natuurlijk nul, omdat de amplituden dan aan elkaar gelijk zijn. Als we de eis

stellen dat 10 niet in de uit-fase mag liggen (10 )500 p.s), dan geldt voor de onderdrukking

E (w ) e-tofTI
Emin = i i = 5.8'10-6 (105 dB). (3.60)

• -tolTI
kd't+Ei(wi)e

..
.10

..
.10
3.----.

..
xl0

0

-1

-2

-~ 2 3 ... 5 -il--5 2 3 ... 5-. -- -.
'10 • 10 .10

(8) Aan-fase. (b) Dade fase. (c) Uit-fase.

Ftg.3.9 Responsie met kd~O, 8S dB signaalonderdruklcing en Xd=4>j- 'hr.
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..
dO

Algemene systeemoverdrDcht

..
xl0

(e) Uit-fase.

2

0

-I

-i:

-:n 2 3 4 5 -:0--5 -:n
x 10

.. -..10

(a) Aan-fase. (b) Dode fase.

2 3

Fig. 3.10 Responsie met kd~O. 78 dB signaaJonderdrukking en Xd=q,j-S/12·r.

Natuurlijk is niet voor elk faseverschil een nuldoorgang in de responsie te bespeuren bij

signaalonderdrukkingen tussen 72 dB en 105 dB. Maar voor Xd-<I>j-lJzT wordt de e

rnacht toch aardig vervormd door het achtergrondsignaal. Fig. 3.10 geeft daar een goed

voorbeeld van. Doordat de sinusterm niet helemaal in tegenfase is met de cosinusterm

vindt er geen nuldoorgang plaats, maar heeft het nog weI de neiging. De buiging doet zich

nu eerder voor dan de nuldoorgang in fig. 3.9, omdat de demping kleiner is gekozen.
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4 OpbOllW van de ontvanger

Het signaal dat de ontvangantenne oppikt uit bet magnetiscbe -veld, bestaat uit infor

matie en ruis. De informatie is in bet ideale geval in de vorm van (3.50), m gedempte

oscillaties van verschillende frequenties door de aanwezigheid van kristallen, daarmee

een identiteit vormend voor de label. De ruis wordt verondersteld stationair, wit en

Gaussiscb te zijn met een gemiddelde waarde nul en een variantie van W o.

In fig. 2.4 is reeds een blokschema gegeven van bet prototype PaRIS. Het informatie

signaal aan de ingang van de detectieblokken is gelijk aan (3.50). De taak van elk

detectieblok is om ~~n gedempte oscillatie zo optimaal mogelijk uit de ruis te balen.

De uitkomst van een detectieblok is een maat voor de waarscbijnlijkheid dat een

bepaald kristal aanwezig is. De uitkomsten met de grootste waarscbijnlijkheid leiden

tot de gezocbte code.

Het probleem is om tot een zodanige invulling van de detectieblokken te komen, dat

de eigentrillingen zo optimaal mogelijk gedetecteerd worden, d.w.z. bet systeem streeft

naar een zo laag mogelijke foutenkans. In [WOZENCRAFT] zijn 2 optimale ontvan

gers afgeleid die voor dit systeem in aanmerking komen. Voorwaarden zijn willekeuri

ge fase (asynchroon ontvangen), gelijke signaalenergie ES' gelijke kans van optreden

voor de kristallen Xi (i =1,2,...,M) en additieve, witte, Gaussische ruis. De ontvangers

zijn in principe ook ongevoelig voor een onbekende signaalverzwakking. De grenzen

van de optimale beslissingsgebieden zijn nl. radiaal en dus door gelijke Es invariant op

radiale schaling van het ontvangen signaal. We komen bier straks nog op terug.

4.1 De optimale ontvangers

De eerste optimale ontvanger is afgebeeld in fig. 4.1 en wordt marched-jilter receiver

genoemd. Het ontvangen signaal r(t) wordt verdeeld over M kanalen, die de invulling

van de detectieblokken uit fig. 2.4 representeren. Iedere detectieblok bestaat uit 2 tak

ken: een sinus- en een cosinustak al naar gelang de vermenigvuldiging met ~~n

frequentie die overeenkomt met ~~n kristalfrequentie. De vermenigvuldiging dient
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squarer

Opbouw van de ontvanger

"wet)

r(t)
decoder

Fig.4.1 Optimale matched-filter receiver.

voor de demodulatie en brengt het signaal terug naar de basisband. Tevens vindt de

eerste scheiding in de kristalfrequenties plaats. In ~~n blok is de frequentie van ~~n

kristal nl. goed en blijft alleen de e-macht over. Filter Ki(t) probeert deze e-macht te

onderscheiden door een correlatie uit te voeren met het basisbandsignaal en wOldt

matched-filter genoemd. Door het gecorreleerde signaal in beide takken gekwadra

teerd op te tellen wordt de onbekende fase geelimineerd. De sample op t=T, de

vertraging van het matched-filter, geeft een maat voor de kans van optreden van dat

ene kristal. De decoder krijgt op deze mamer M samples aangeboden, voor ieder

kristal ~~n, waaruit geen of m worden gekozen ter detectie c.q. identificatie van de

label.
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Fig. 4.2 laat de tweede ontvanger zien, een envelope-detector receiver. Het principe

verschilt op kwadrateren na niet van de matched-filter receiver. Het resultaat wordt

bereikt in een andere volgorde. Berst vindt matched-filtering plaats (filter hi(t),

i=1,...,M) voor ~~n kristalfrequentie wi en daama pas demodulatie d.m.v. een envelo

pe-detector. Dit device heeft de eigenschap dat de fase van het signaal vanzelf ver

dwijnt, zodat ~~n talc per detectieblok volstaat. Het bemonsteren en decoderen

gebeurt op identieke wijze.

Ben kleine uitbreiding van beide ontvangers leidt voor signalen met een willekeurige

amplitude tot veel betere prestaties van het systeem. De uitbreiding betreft het time

diversity transmission principe en wordt eveneens in [WOZENCRAFT] behandeld. De

boodschap wordt herhaaldelijk overgezonden (N keer), waardoor de betrouwbaarheid

van het systeem steeds groter wordt naarmate N toeneemt. Het enige verschil in de

schema's van fig. 4.1 en fig. 4.2 is dat de samples X;2 over N metingen worden

gesommeerd. Dit houdt voor de envelope-detector receiver tevens in dat een kwadra

tor moet worden toegevoegd. In fig. 4.3 is voor de duidelijkheid het nieuwe schema

afgebeeld. Deze ontvanger heet officieel een optimum envelope-detector receiverfor N

fold time diversity transmission. Vaor de matched-filter receiver is het schema triviaal.

-{>
t·T

It.Jt) -{>
t=Tr(t)

decoder

hw(t)

Fig.4.1 Optimale CDvelope-detector receiver.
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squarer

Opbouw van de ontvanger

bandpass r(t)

channel

squarer

decoder

squarer

Fig. 4.3 Optimale envelope-detector receiver voor N-fold time diversity transmission.

4.2 Matched-filter receiver

Voor een beschouwing over de matched-filter receiver gebruiken we alleen de kern

van fig. 4.1, afgebeeld in fig. 4.4a. We nemen niet bet volledige ingangssignaal (3.50),

maar slechts een component daaruit, te weten

r(t) = e-th·cos(wt+t/»U(t). (4.1)

Dit wordt gedemoduleerd met frequentie wi' zodat een basisband- (w-wi) en een

oninteressant hoogfrequent signaal (W+Wi) ontstaan. Als geen sprake is van een

buursignaal (w=wi)' resteert alleen de e-macht. Het matched-filter gi(t) probeert dit

signaal te detecteren en beeft daarvoor een impulsresponsie gelijk aan bet gespiegelde

van bet signaal zelf,

II -tITs
gi(t) = - e U( -I),

T·J

(4.2)

dus met vertraging T= 0 en een constante die zodanig gekozen is, dat geen extra

energie aan bet signaal wordt toegevoegd, omdat

Jg;(/)dt = 1.
-00

(4.3)

Het matched-filter is vanwege de rond 1=0 gespiegelde eenheidssprongfunctie a

causaal en in deze vonn daardoor niet analoog uitvoerbaar. Bij het vinden van een
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(a) Theoretische ontvanger.

squarer

squarer

t=O

t=O

P,(t)

(b) Splitsing van matched-filter en verschuiving van sampler.

squarer

squarer

AID t---.IIC{pj[-n]}

AID t---.IIC{pj[-n]j

(e) Digitale uitvoering van de correlatie.

LPF

LPF

AID

AID

nsp:
·correleren
.kwadrateren
.optellen
edecoderen
.gain control
eoffset control

code

(d) Schema voor de implementatie.

Fig.4.4 Realiseerbaar maken van de optimale matched-filter receiver.

geschikte oplossing houden we de mogelijkheid om over te gaan op digitale signaalbe

werking in gedachte.
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4.2.1 Realiseerbaar ontwerp

Opbouw van de ontvanger

- .. _- - -

Het a-causale matched-filter wordt allereerst gesplitst in een causaal amplitude-filter

OJ(l) en een a-causaal fase-filter Pj(t), zodanig dat

gj(t) = OJ(t) * Pj(t) (4.4)

met

( ) 2 tlTtPj t = -~(t) + -e U(-t).
1';

(4.5)

(4.6)

Het filter OJ(t) impliceert een eerste orde laagdoorlaatfilter met afsnijfrequentie l/1'j'

dat ongeveer bij 27·103 rad/s ligt. De ruis ondergaat hierdoor een dusdanige kleuring,

dat deze gecorrigeerd moet worden met fase-filter Pj(t) om de optimale werking van

de ontvanger te kunnen blijven garanderen. Men spreekt van een whitening filter. Dit

filter is logischerwijze nog steeds a-causaal. Daarnaast wordt de plaats van samplen in

de ontvanger verlegd tussen het whitening filter en de kwadrator in, waardoor de

combinatie convolutie/bemonsteren ontstaat (fig. 4.4b). Stellen we de ingang van het

whitening filter x(t), dan geldt voor de uitgang

y(t) = f x({3)p;(t-{3)d{3,
-00

dat op samplemoment 1=0 gelijk is aan

y(O) = f x({3)Pj( -(3)d(3.
-00

(4.7)

(4.8)

Dit is een correlatie tussen het ingangssignaal x(t) en de om t=O gespiegelde impuls

responsie Pi(t), die op eenvoudige wijze discreet kan worden uitgevoerd:

Yd[O] = L xd[k]pj,d[ -k],
k--oo

waarbij k natuurlijk door de tijd begrensd wordt (fig. 4.4c).

(4.9)
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4.2.2 Implementatie

Het principe schema fig. 4.4c lijkt veel op dat van de implementatie (fig. 4.4d). Het

demodulatiesignaal wordt opgewekt door een Colpitts-oscillator, gestabiliseerd met

kristal lG, die evt. van de zender afkoIDStig is. Ben 90°-fasedraaier zorgt voor bet

andere demodulatiesignaal. De vermenigvuldigers zijn van het type NE602 en bebben

een goed ruisarm gedrag. De versterking t.g.v. de vermenigvuldiging bedraagt 20 dB.

Hierop voIgt regelbare versterking om variaties in de signaalamplitude op te kuooen

vangen. Het dynamiscb bereik bedraagt 66 dB. De offset-compensators beperken de

offset-spanningen in de takken. Door de hoge mate van versterking kunnen kleine

offset-spanningen zonder tegenmaatregelen opgeblazen worden tot aan de voedings

spanning. Het Iaagdoorlaatfilter beeft nu 2 functies. Ten eerste voert bet amplitude

filtering op bet signaal uit; ten tweede gaat bet aliasing tegen voor A/D-ornzetting die

biema voIgt. Nu de signalen gedigitaliseerd zijn, wordt ook bet fase-filteren, bet

kwadrateren en het optellen digitaal uitgevoerd. Dit gebeurt in een Digitaal Signaal

Processor, afgekort met DSP, van bet type TMS320C25, die uitermate gescbikt is voor

dergelijke karweien. Bovendien zorgt deze DSP voor de sturing van de regelbare

versterkers en de offset-compensators. Daamaast beboort ook bet op bet juiste

moment binnenbrengen van de samples en bet detecteren en/of identificeren van een

label tot zijn taken. Een detectieblok is volgens dit scbema daadwerkelijk in de

praktijk gerealiseerd. De resultaten biervan worden na de envelope-detector belicbt.

Meer details, zoals elektriscbe scbema's, zijn terug te vinden in [SMIDT] voor bet

analoge deel en in [GENNIP] voor bet digitale deel.

4.3 Envelope-detector receiver

Fig. 4.5a laat voor de envelope-detector een soortgelijk probleem zien. Het matched

filter hi(t) is evenals gr{t) a-causaal, want de impulsresponsie is toegespitst op beel r(t)

volgens

ff tlTt
hi(t) = - e cos(w;t) U( -t).

Ti

(4.10)
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Ook bier is het filter zodanig gedimensioneerd dat geen extra energie wordt toege

voegd. De oplossing voor het a-causaliteitsprobleem zoeken we in dezelfde richting.

4.3.1 Realiseerbaar ontwerp

Het splitsen van de matched-filters leidt tot de impulsresponsies

b.(I) = J 4 e-ur,cos("'.1)U(t)
Ti

(4.11)

(4.12)

(a) Theoretische ontvanger.

(b) Splitsing van matched-filter en verschuiving van sampler.

(e) Verplaatsing van fase-matched filter achter envelope detector.

~I b,(t)

(d) Digitale uitvoering van de correlatie.
-- -----------

de

DSP:
ecorreleren

,et)

~ -{>- ~
e kwadrateren

~~ 1---4 BPF f---4 1---4 AID
hi eoptellen

edecoderen
egain control

r

(e) Schema voor de implementatie.

Fig.4.5 Realiseerbaar maken van de optimale envelope-detector receiver.
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voor het amplitude- resp. rase-filter, waarbij de oorspronkelijke matched-filterwerking

van toepassing blijft, omdat

(4.13)

Het causale amplitude-filter bi(t) is de HF-versie van ai(t), dus een zeer scherp

banddoorlaatfilter rond CA'i' Het whitening filter qi(t) is ook hier a-causaal. De sampler

verschuift weer naar voren tot achter de envelope-detector. Het fase-filter qi(t) en de

sampler staan nu met achter elkaar en belemmeren zo de weg om de digitale correla

tie uit te voeren (fig. 4.5b). De envelope-detector moet ofwel naar achteren danwel

naar voren worden verplaatst. Het eerste is onverstandig, omdat de bemonstering dan

niet in de basisband plaatsvindt en daardoor de samplefrequentie te hoog wordt. Het

laatste moet weI vanuit praktisch oogpunt, maar de vraag is dan wat de impulsres

ponsie van het fase-filter moet zijn (fig. 4.5c). Een envelope-detector is een niet

lineaire element en dat heeft dusdanige consequenties voor de mis in de ontvanger,

dat de mis nooit meer gecorrigeerd kan worden. De ontvanger werkt dan niet meer

optimaal en de vraag is hoeveel minder. Die vraag kan aIleen beantwoord worden als

we meer weten over mis na een envelope-detector en als een keuze is gemaakt voor

het fase-filter. Los van deze keuze kan het filteren en samplen vervangen worden door

het digitaal uitvoeren van de correlatie zoals in fig. 4.5d.

4.3.2 Implementatie

De envelope-detector receiver moet geimplementeerd worden volgens het schema van

fig. 4.5e. De eerste stap is regelbaar versterken gevolgd door matched-filtering van het

inkomende signaal, waar gelijktijdig versterkt wordt. De envelope-detector neemt de

omhullende op zo'n manier, dat snelle variaties in het signaal niet en langzame

variaties weI worden gevolgd. Na A/D-omzetting neemt de DSP de verdere signaal

bewerking voor zijn rekening: correleren, kwadrateren en de algemene taken zoals bij

de matched-filter receiver.
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II.

Fig. 4.6 Rice- en Rayleigh-verdeling.

4.3.3 Gaussische rnis na een envelope-detector

Opbouw van de ontvanger

In [SHANMUGAM] staat een kansdichtheidsfunctie afgeleid voor de omhullende van

een draaggolf plus additieve, smalbandige, Gaussische ruis. Genormeerd is deze

functie

fRj(X) = 2x/o('lx/p)e-<x2+p), x ~ 0 (4.14)

bekend als de Rice-Nagakami verdeling of kortweg Rice-verdeling, waarbij x de

stochast is, p de signaaljruis-verhouding, gedefinieerd als

Es
p =-, (4.15)

No

en 10 de gemodificeerde Bessel-functie van de eerste orde met in dit geval als

argument 2x/P. Wanneer bet signaal ontbreekt (p=O) gaat (4.14) over in een

Rayleigh-verdeling

fRiX) = 2xe-x2, x ~ O. (4.16)

Fig. 4.6 geeft een impressie van beide functies. De gemiddelde waarde van zo'n

functie in het algemeen is gedefinieerd als

00

p. =E{x} = Jx.f(x)dx.
-00

(4.17)

De gemiddelden P.r en P.s zijn van de Rayleigh- resp. de Rice-verdeling. Variatie in de

signaaljruis-verhouding verandert de Rice-verdeling. Hoe hoger p, hoe groter ""S'
zodat de kromme verder over de borizontale as wordt uitgesmeerd. Het uitrekenen



(4.18)

(4.20)
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van P-s als functie van p is niet eenvoudig, maar kortweg opgeschreven gaat dit als

voIgt1:

OD OD

P-s = JooX!Ri(X)tU =!2x210(2xJP)e-~+p)tU
=2e-P r(llh) M(llA 1 )

2r(1) 7~, P

=~.j;e-'hP{(l+p)lo(lhp)+pll (lhp)}.

Deze uitdrukking is door de 2 Bessel-functies behoorlijk onhanteerbaar. Omdat we

aIleen geinteresseerd zijn in kleine waarden van p, gaan we voor (4.18) een benade

ring zoeken. In (9.6.7) van [ABRAMOWITZ] wordt gegeven

In(p) ., (lhp)n voor p-O, (4.19)
n!

ofwel

(1+p)lo(Vzp)+pl1(lhp) - 1+p+¥..p2.

De e-macht e-1hp in een machtreeks ontwikkeld ziet er uit als

e-'hp = 1_.!.p+.!.p2 __1 p3+". (4.21)
2 8 48

en samen met (4.20) geeft dit de oplossing

Ils ,. ~y';(1 +~p-ip2) voor kleine p. (4.22)

Met de machtreeks-ontwikkeling

~ = 1+.!.p_.!.p2+_1 p3_". (4.23)
2 8 16

wordt het tevens mogelijk om een onder- en bovengrens op te stellen voor P-s:

.!..;;.~ < P-s s .!..j;(l+Vzp). (4.24)
2 2

De gemiddelde waarde Ils is een maat voor de prestatie van het systeem. Als P-, en P-s
verder uit elkaar liggen, betekent dat een kleinere foutenkans. Voor bet optimale

geval kunnen we uitrekenen wat P-s is.

1 Fonnules uit [ABRAMOWITZ) zijn hierbij onontbeerlijk: (l3.4.10)geeft een uitdrukking voor de

Kummer-functie M(l'h,l, p), die verder is uit te schrijven m.b.v.{l3.6.3)en (9.6.27);de Gamma-functies
r(1) en r(lIh) zijo op:wekbaar in hoofdstuk 6 van het hoek.
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<a> Het schema.

Opbouw van de ontvanger

t )'(t)

o
(b) De signaalvorm en de roisband.

Fig. 4.7 Optimale situatie.

Fig. 4.7a laat het schema zien met het ideale, a-causale matched-filter hj{t). Het

signaal na de envelope-detector is geschetst in fig. 4.Th. De stippellijnen geven een

soort ruisband aan. Duidelijk is dat de ruis stationair noch additief is en dat de

signaal/ruis-verhouding dus afbangt van de tijd2• Om de gemiddelde waarde ILs=E{x}

uit te rekenen hoeft aileen de signaal/ruis-verhouding op t=O bekend te zijn. Deze is

gelijk aan p en (4.18) is dus in feite de oplossing. Invullen van p= 1 geeft voor IJ.s in

het optimale geval

I-'s,opt ,. ~y';(1 +0,477p) voor p =1.

4.3.4 Benadering voor het rase-filter

De overdrachtsfunctie van een eerste orde fasedraaier luidt in het algemeen

Q(w) = j~+'A = -1+ 1
-Jw+'A -jw+'A

en de impulsresponsie die hierbij hoort, is

q(t) = -~(t) +2'AeN U(-I).

(4.25)

(4.26)

(4.27)

De constante 'A moet zodanig worden genomen, dat de optimale situatie het beste

benaderd wordt ('AopJ. Daartoe wordt eerst een uitdrukking voor iJ.s identiek aan

(4.25) afgeleid. De benadering vindt plaats met het schema van fig. 4.8a. Signaal y(t),

na amplitude-filtering en envelope-detectie, is in fig. 4.8b weergegeven met de

2 Voor de ruis in de matched-filter receiver seldt betmlfde vanwese bet kwadrateren en optellen

van de ruis in de 2 takken. De ruis beeft ook bier een Rice-verdeling en is Diet stationair en Diet additief.

Oit is echter un bet einde van bet detectieblok, dus als aile signaalbewerking bierin achter de rug is.
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fy

'._ ...
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(8) Het schema.

o
(b) De signaalvonn en de ruisband.

Fig. 4.8 Beoaderde situatie.

t

bijbehorende ruisband. Ook bier is de signaal/ruis-verbouding tijdsafhankelijk en bet

verloop (de gekwadrateerde van het signaal met op de top een waarde van ¥.e2) is

van belang voor bet bepalen van Aopt:

p(t) = ~t2e -21/TIp voor t ~ O. (4.28)
Ti

Immers, bet gemiddelde E{y} is ge1ijk aan (4.18) met p=p(t) en bet uitrekenen van

fls gebeurt volgens
CD

fls = E{d} = JE{y({j)} qi( -(j)d{j.
-CD

(4.29)

Om (4.29) analytiseh uit te kunnen rekenen moet als benadering voor E{y(J3)} de

bovengrens ~J;{l +~p(t») van (4.24) genomen worden. M.b.v. (2.322.2) van [GRAD

SHTEYN] komt men na enig rekenwerk aan het volgende resultaat:
CD

fls - ~# J(l +~p(t»){-6(t) +2Ae-N U(t)}dt
-CD

(4.30)

De gemiddelde waarde fls ligt zo dieht mogelijk in de buurt van de optimale waarde

I's,opt wanneer de term v66r p gemaximaliseerd is voor A. Uit
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(4.31)~[[*:~ 3,2 ] - 0

voigt Xmax =Aopt =1/'ri' Dit betekent dat bet fase-filter qj(t) gelijk wordt aan bet fase

filter Pi(t) uit de matched-filter receiver:

qi(t) =Pi(t} = -6 (t) +~ etlT1U( -I}. (4.32)
T;

4.3.5 Optimaliteitsverlies

De zojuist uitgerekende waarde Aopt kunnen we invuIIen in (4.30). Het resultaat is een

benaderde waarde voor J.Ls:

jJ.s = !..{; [1 +..!.p] - ..!.y';(l+0.296p).
2 27 2

(4.33)

Vergeleken met (4.25) is de constante voor peen stukje kleiner, waaruit bIijkt dat bet

detectieblok in fig. 4.8a niet optimaal functioneert. Dit is merkbaar in de prestatie van

bet systeern. Door de lagere constante verschuift de Rice-kromme in fig. 4.6 een

stukje naar links en kornt dus dichter in de buurt van de Rayleigh-kromme. De

foutenkans zal hierdoor toenemen. Deze toename kan worden opgeheven met een

toename in de signaal/ruis-verhouding p. Vergelijk (4.33) maar met (4.25). De

benaderde waarde jJ.s wordt gelijk aan J.Ls wanneer in de situatie van fig. 4.8a p wordt

opgevoerd met

10 log [ 0.477] = 2.07 dB.
0.296

(4.34)

Men zou kunnen spreken van een signaal/ruis-verhouding die effectief gezien 2.07 dB

lager ligt. Wat de consequenties van dit verlies in de praktijk zijn, komt zo aan de

orde. Orndat dit getal een bovengrens is, zoeken we eerst een nauwkeurigere waarde

en bovendien meerdere waarden dan aIleen voor p =1.

Deze waarden kunnen alleen maar nauwkeuriger worden berekend m.b.v. een

computer. Deze moet (4.29) opnieuw uitrekenen met (4.18) voor de exacte uitdruk

king van E{y(P)} en p=p(t). Deze uitkomsten kunnen worden uitgedrukt zoals in

(4.33) en de constanten worden dan vergeleken met die uit (4.25).
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Fig. 4.9 geeft voor verschillende signaal/ruis-verhoudingen aan wat bet optimali

teitsverlies is. Voor p = 1 (0 dB) blijkt bet verlies juist ongunstig te zijn. In dit gebied

ligt nl. de top van de kromme. De topwaarde is gelijk aan ca. 1.67 dB, dus lager dan

2.07 dB. Wanneer de signaal/ruis-verhouding groter wordt, dan zal bet verlies steeds

kleiner worden (o.d.d. zelfs 0 dB).

4.4 Matched-filter receiver versus envelope-detector receiver

De matched-filter receiver is voor het prototype van het detectie-systeem geimple

menteerd op de manier van fig. 4.4d. Van deze ontvanger zijn de volgende tekort

komingen bekend.

• Het ingangssignaal mag niet teveel v66r de demodulators versterkt worden om voor

bun lineaire werking te kunnen instaan.

• Versterking vindt daardoor voomamelijk in de basisband plaats, zodat offset

spanningen gecompenseerd moeten worden.

• Het regelalgoritme t.b.v. de stuurspanningen voor de versterkers en de offset

compensators zijn van elkaar afhankelijk waardoor gemakkelijk oscillaties kunnen

optreden.

verlies
in dB

t

2.0 r---....,....----.--.......- ........--.....--........------.,

60soo 10 20 30 40
Signaal/ruis-verhouding in dB -

Fig. 4.9 Optimaliteitsverlies van de enveJope-detector
receiver t.o.v.de matched-filter receiver.

o
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De gebouwde ontvanger werkte niet naar behoren. Oscillaties werden waargenomen

die in ieder geval voor een deel te wijten waren aan de hardware rond de DSP.

Bovendien -ontbrak- bet gedeelte die het ontvang~n-si~aal peri~diek scb~kelt. De

envelope-detector receiver is DOg niet gebouwd, maar op een aantal punten biedt deze

belangrijke voordelen.

• Terugmengen naar de basisband gebeurt vlak vaor het digitale gedeelte, dus de

analoge verwerking gebeurt hoogfrequent. Een evt. offset-spanning kan dan zonder

verlies van het informatiesignaal worden onderdrukt door koppelcondensators,

waardoor een offset-compensator overbodig wordt en een regelalgoritme daarvoor

achterwege kan blijven.

• De envelope-detector elimineert automatisch de onbekende fase waardoor ~~n tak

per detectieblok (tegenover twee in de matched-filter receiver) voldoende is.

• Een envelope-detector bestaat overigens uit Diet meer dan 3 componenten: een

diode, een weerstand en een condensator. Sinus/cosinus-demodulatie vereist meer

en bovendien nauwkeurigere componenten, die goed op elkaar afgestemd zijn.

Een klein minpunt voor de envelope-detector receiver is het scherpe banddoor

laatfilter. Dergelijke overdrachtsfuncties kunnen aIleen behaald worden met kristalfil

ters. In de matched-filter receiver daarentegen is een eenvoudig eerste orde laagdoor

laatfJ1ter al voldoende. Een groot bezwaar echter is het verlies aan optimaliteit

doordat de envelope-detector zich tussen bet amplitude- en bet fase-filter bevindt.

Onder gelijke omstandigheden presteert de matched-filter receiver theoretisch veel

beter. Een kleine verboging van de signaal/ruis-verhouding echter laat de envelope

detector receiver even goed presteren.

4.5 Prestaties van het systeem

De prestaties van het systeem worden bepaald door de afstand tussen de Rayleigh- en

de Rice-verdeling. Uitgaande van bet time diversity transmission principe, waarbij de

laatste N uitkomsten van een detectieblok bij elkaar opgeteld worden, mogen deze

verdelingen volgens de centrale limietstelling benaderd worden met Gauss-verdelin

gen.
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In [SANDERS] staan afleidingen voor een drietal kansen. De eerste kans is de vals

a/armkans, de kans dat een label gedetecteerd wordt terwijl deze er niet is. De tweede

is de miskans, die staat voor bet tegenovergestelde. Deze beide kansen bebben

betrekking op detecteren en zijn afhankelijk van een gekozen drempelwaarde.

Verlaging van deze drempel betekent een verlaging van de miskans en tegelijkertijd

een verboging van de vals-alarmkans.

De derde kans beeft betrekking op identificeren en wordt de foutenkans genoemd. Dit

is de kans dat de ontvanger een bepaalde label waarneemt, terwijl een andere label

zich in bet veld bevindt. De foutenkans van het systeem wordt aanmerkelijk kleiner

door time diversity transmission toe te passen. Bij coherente detectie neemt de

effectieve signaal/ruis-verbouding met 10 10g(N) dB toe, d.w.z. wanneer 1 meting ip.v.

N wordt gedaan, moet de signaal/ruis-verhouding 10 10g(N) dB groter zijn om

dezelfde foutenkans te bebalen. De ontvanger werkt ecbter incoherent en dan is de

winst minder groot. Dit verlies aan winst wordt integration loss genoemd. Ter illustra

tie: stel N= 100, dan zou dat 20 dB winst opleveren voor coherente detectie; wordt er

gestreefd naar een foutenkans van 10-5 dan bedraagt de integration loss 5.4 dB; de

netto winst voor incoberente detectie komt hiermee uit op 14.6 dB.

In 4.3.5 zijn ook verliezen uitgerekend t.a.v. de effectieve signaal/ruis-verbouding.

Juist door bet principe van time diversity transmission kunnen kleine getallen als 1 A2

dB leiden tot forse verbogingen van de foutenkans. Fig. 4.10 illustreert dat een

dergelijke verlaging in de signaal/ruis-verhouding kan leiden tot een verhoging van de

foutenkans met een factor 1000!

De prestaties van bet systeem zijn dus afhankelijk van de gekozen signaal/ruis

verhouding. Maar er zijn ook factoren die men niet zo maar voor bet kiezen beeft. In

3.3 hebben we gezien dat een aantal grootheden in bet systeem behoorlijk willekeurig

kunnen varieren. De belangrijkste grootbeden zijn de tijdconstante 1'i en amplitude Ai

van de eigentrillingen. Om met de laatste te beginnen, met de amplitudeverschillen

moet rekening gehouden worden, omdat de foutenkans afhangt van de kristallen die

de kleinste amplitude leveren, dus die het meest op de flanken liggen. De varierende

tijdconstanten zijn ten nadele van de matched-filters en de schakelfrequentie van

zender en ontvanger. Voor de matched-filters is de vermindering niet dramatisch,
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Fig.4.10 Foutenkans bij time diversity transmission (N = 1(0).

omdat voor aIle kanalen dit probleem geldt. In de praktijk za1 voor aIle matched

filters een tijdconstante T genomen worden. De schakelfrequentie echter moet lager

liggen, want de tijdconstante waarop die frequentie gebaseerd is, blijkt juist minimaal

te zijn.
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5 Signaalbewerking in de ontvanger

AIle benodigde gegevens zijn inmiddels verzarneld om de complete signaalbewerking in

rowel de matched-filter receiver als de envelope-detector receiver door te kunnen nemen.

Eerst wordt de analoge signaalbewerking behandeld met een overzicht van aIle voorko

mende signalen in het tijddomein. We bekijken de situatie in het ideale en niet-ideale

geval voor m=1 en m=3. De ruis wordt hierbij achterwege gelaten. Het ingangssignaal

dat beschouwd wordt is dat van (3.50). Om het geheel inzichtelijk te houden gaan we

ervan uit dat de amplituden Ei(wi) gelijk aan I zijn en de tijdconstanten "; onderling aan

elkaar gelijk zijn voor alle i. We gebruiken voortaan T. De fasen tP; zijn van essentieel

belang en blijven dus willekeurige grootheden. Het beschreven signaal wordt nu r(t)

genoemd en luidt

m

r(t) =E e-tlTcos(w;t+tP;)U(t).
;=1

(5.1)

We nemen een detectieblok uit de ontvanger, die de eigentrilling met kristalfrequentie wd

probeert te detecteren. Een tweetal situaties zijn dan van belang, n1. w;=wd (hoofdfrequen

tie) en wi ¢ Wd (buurfrequentie).

5.1 Matched-filter receiver

De analoge bewerkingen in de matched-filter receiver zijn enerzijds demoduleren en

anderzijds laagdoodaatfilteren (amplitude-filteren). Deze vinden dubbel plaats doordat het

ingangssignaal over twee takken wordt geleid. De digitale signaalbewerking vindt plaats in

de DSP en komt in 5.3 ter sprake. Eerst gaan we kijken naar de ideale situatie alsof de a

causale matched-filters realiseerbaar zouden zijn, gevolgd door de praktische situatie onder

diverse omstandigheden.

5.1.1 Ideale situatie voor m=l

In de matched-filter receiver wordt ingangssignaal (5.1) allereerst vermenigvuldigd met de

twee demodulatiesignalen die 90° in fase zijn verschoven t.O.v. elkaar. Oit levert het
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volgende Op:

SigNJa1b~er1dng in de onrvanger

's,;<t) = ~J2e -tl., sin«wi-wd)t+4>JU(t) (5.2)

Tcit) = ~.fie-tl.,cos«wi-w~'+cPi)U(t). (5.3)

De hoogfrequente somfrequentie wi+wd is verwaarloosd omdat deze na het matched-filter

geen rol van betekenis meer speelt Lv.m. het laagdoorlaat-karaJcter van dit filter. Wat dus

wezenlijk overblijft, is een laagfrequente term met een verschilfrequentie die voor een

eerste buur gelijk is aan 10 kHz. Voor de hoofdfrequentie geldt

's,"t) = -~.fie-tl"sin(cPi)U(t) (5.4)

'c,it) = ~J2e-tl.,COS(cPi)U(t). (5.5)

Het matched-fllter is in de ideale situatie a-eausaal en zijn impulsresponsie luidt

a(t) = J; e"TU(-t). (5.6)

De responsie op dit filter wordt gevonden door de convolutie uit te rekenen met het

ingangssignaal: 1

00

Ys,i(t) = Tsit) • aCt) = __1_ re-~/"sin«wi-wd)(3+cPi)d(3
F d't (5.7)

= -JEs,i {sin(cPi-lfi)etl.,U( -t) +e-tl., sin«wi-wd)t+cPi-lfi)U(t)}

00

Yc,;<t) = Tc,j(t) • aCt) = _1_ re-213I"cos«Wj-Wd)(3+cPj)d{3
F dlt (5.8)

=JEs,j {COS(cPj-lfi)etl.,U(-t) +e-tl.,COS(Wj-wd)t+cPj-lfi) U(t)}

Hierin zijn de volgende definities verwerkt:

00

J
2 l'

Es = Tj (t)dt = 4
-00

(5.9)

(5.10)

(5.11)

1 Het beginpunt van de integraal bestaat uit twee delen: 0 en t. Dit boudt in dat voor t <0 de eerste (0) en

voor t>O de tweede genomen moet worden (t).
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(c) m=3; ~="'''' 1"'1 -"'" I = I"'rWJ I (eerste buren).

Fig. 5.1 Signalenoverzicbt van de optimale c.q. ideale matcbed-filter receiver.

Voor de hoofdfrequentie gelden de eenvoudigere uitdrukkingen

Ys,J..t) = -JEs sin(4)i-If;)e-ltIIT (5.12)

Yc,J..t) = JEs COS(4)i-lfi)e- lt /IT• (5.13)

Door het kwadrateren en optellen vallen de sinus- en cosinusterrnen met de willekeurige

fasen ne~es tegen elkaar weg. Het eindresultaat is

d~(t) = E .e-2ItI/T (5.14), S,'

met Es,i=Es voor de hoofdsignalen. Uiteindelijk wordt een sample op t=O genomen en de

waarde daarvan hangt dan alleen nog maar af van Es,i' Voor het hoofdsignaal is deze

waarde gelijk aan de signaalenergie Es van het ingangssignaal. Voor buursignalen is deze

waarde minstens 14.1 dB lager. In fig. 5.1 zijn de signaalvorrnen voor de duidelijkheid

afgebeeld.
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5.1.2 Ideale situatie voor m=3

Signaalbewer1cing in de o1ltVanger

(5.15)

(5.16)

In werkelijlcheid vanhet proto~ bestaat het ingangssignaal uit 3 eigentrillingen.

Wanneer we de detectie in ~n speciaal blok gaan bekijken is het pas interessant als voor

een eigentrilling geldt CiJ;=CiJd (i=2) en voor de andere twee ICiJi-CiJd 1=2...·10·103 rad/s

(i= 1,3), ofwel de twee naastliggende buren. Het verschil tussen de frequenties is dus

minimaal. De situatie wordt niet drastisch anders zolang de bewerkingen in de ontvanger

lineair blijven. De uitkomsten worden gevonden door de uitdrukkingen in 5.1.1 voor het

hoofdsignaal en de buursignalen te sommeren. Kwadrateren is de eerste en enige niet

lineaire bewerking, dus tot aan Ysit) en Ycit) kuooen de 3 signalen ongestraft bij elkaar

opgeteld worden. Dit leidt tot

Ys.m(t) = (JEs sin(,p1J+JEs•i {sin(<Pl)+Sin(<P3)})etITU(-t)-

(JEs sin(,p1J+JEs•i {sin«CiJl-CiJd)t+<Pl)-Sin«CiJl-CiJ~t-<P3)})e-tITU( -I)

Yc,m(t) = (IE:COs(,p1J+JEs•i {COS(<Pl)+COS(<P3)})etITU(-t)-

(JEs cos(,p1J+JEs•i {cos«CiJl-CiJd)t+<Pl)+cos«CiJl-CiJ~t-<P3)} )e-tITU(-I)

als <Pl=,pl-""1 en <P3=,p3-""3' Beide signalen zijn tijdcontinu. Het kwadrateren, optellen

en bemonsteren op t=O levert een waarde op gelijk aan

d;(O) = Es+4JEsEs•i COS(~(<Pl +<P3)-,p2)COS(~(<Pl-<P3»+4Es.iCOS2(~(<Pl-<P3». (5.17)

Zojuist is gebleken dat in de nominale situatie, wanneer buursignalen niet meedoen, dm
2

gelijk aan Es is. Dit kan ook uit (5.17) komen. Dan moet weI aan de voorwaarde

lh(<Pl-<P3)=±lh... worden voIdaan of cos(lh(<Pl+<P3)-4>1J=-0.20, zodat de 2e en 3e

term elkaar uitdoven. In de praktijk za1 dit zelden voorkomen echter. Het heeft veel meer

nut om de uiterste grenzen voor dm
2 aan te geven.

minimaal:

nominaal:

maximaal:

• 1.5.10-5 (-4.3 dB)

iii 4.0.10-5

EO 7.8.10-5 (+2.9 dB).

5.1.3 Praktijksituatie

In de praktijk werkt de matched-fllter receiver feitelijk niet anders, aangezien de werking

ervan nog altijd optimaal is. Het matched-filter is alleen gesplitst in een amplitude- en een
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fase-filter, waarvoor in het eerste geval een analoge en in het tweede geval een digitate

implementatie komt. Het enige analoge verschil met de vorige paragrafen is dan ook de

uitgang van het amplitude-filter.

(5.19)

De impulsresponsie van dit filter is gelijk aan de causale versie van (5.6),

a(l) = f; e -t"U(I). (5.18)

Wordt dit filter geconvolueerd met rs,j(t) en rc,i(t) , de gedemoduleerde ingangssignalen

van de ontvanger, dan voIgt de responsie van dit filter. Het resultaat is

If
sin(.!.(Wj-Wd)t)

Xs,i(t) = - _ 2 e-tITsin(.!.(Wj-Wd)t+cPj)U(t)
l' Wj-Wd 2

..~..------------, .,0-'6,....---------....,

(5.20)

o.~ •••••••••••••

0r----::::::====.:·-='=:--='':;;'-...---,
-o.~"---

x,)t)
~ ,•••••••••••••.•-........... xc).t)
c: - ..
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·····r··,..··... x rn]

,. : ....... " ~,d\•.l'r j ..
" 1 ~ j !

3

-. -.
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3 ~ 2 3 ~ 0
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alO··
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(e) m=3; ~=W", IWI-W" I = IwrWJ I (eerste buren).
Fig. 5.2 Signalenoverzicht van de praktische matched-filter receiver.
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in het algemene geval. Als CAJ,' de eerste buurfrequentie is dan bevatten x .(t) en x .(t)s,r C,I

wederom een 10 kHz term, hoewel dat in deze vorm geschreven niet direct duidelijk is.

--- Wat weI duidelijk te zien is, is dat xs,i(t) en xcit) overgaan in-

x .It) = _sin(cPi) te-rITU(t)
s,d' .;; (5.21)

xc"'t) = "";') te-"'U(I), (5.22)

omdat

1=-to
2

(5.23)

In fig. 5.2 zijn de analoge signalen in de ontvanger getekend tot aan de bemonstering van

(5.21) en (5.22) toe. Voor het geval m=3 mogen de afwnderlijke resultaten gewoon bij

elkaar opgeteld worden. Merk op dat de samples in fig. 5.2b voor de helft nul zijn. Als de

verschilfrequentie een geheel veelvoud van de sample-frequentie is zijn zelfs aile samples

gelijk aan nul!

5.2 Envelope-detector receiver

In een detectieblok van de envelope-detector receiver wordt een tweetal bewerkingen

analoog uitgevoerd. Allereerst wordt ingangssignaal r(t) door een scherp banddoorlaatfilter

gestuurd rond een zekere kristalfrequentie. Hiema wordt de omhullende genomen, zodat

het signaal in de basisband belandt. De DSP lean vervolgens de signaalbewerking digitaal

afronden. Om te beginnen bekijken we ook hier de optimale, ideale situatie met a-eausale

filters.

5.2.1 Ideale situatie voor m=l

Het eindresultaat in de theoretische situatie met a-eausale filters moet gelijk zijn aan die

van de matched-filter receiver, anders zou de theorie niet kloppen. We zullen zo zien dat

beide ontvangers inderdaad equivalent zijn.
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Het a-eausale matched-filter heeft de impulsresponsie

b(t) =J~ e,l'cos("'dt)U(-t). (5.24)

De responsie hierop voor de buursignalen en het hoofdsignaal is achtereenvolgens

xj(t) = JEstj {COS(wdt+<pj-\h)etITU( -t)+COS(wjt+<pj+Ytj)e-tITU(t)} (5.25)

xJt) = JEs cos(wdt+cJ>j)e-ltI/T. (5.26)

In beide gevallen hebben de signalen dezelfde vonn. Het verschil echter is aIlereerst de

amplitude die voor Xi(t) kleiner is, en de frequentie van de hoogfrequente term voor t> 0

in xi(t). Deze laatste is n1. niet wd' maar de kristalfrequentie Wj' waardoor de trilling v66r

t=O van een andere frequentie is dan na t=O.

De envelope-detector neemt de omhullende van (5.25) en (5.26), wat in dit geval

neerkomt op het wegstrepen van de cosinustennen:

Yj(t) = JEsti e- ltllT (5.27)

yJt) = JEs e-ltIIT. (5.28)

Het kwadraat van Yi(t) en yJt) is gelijk aan dl(t) en diet) uit 5.1.1, zodat de twee

theoretische optimale ontvangers equivalent aan elkaar zijn. Fig. 5.3 toont de signaaivor

men.

5.2.2 Ideale situatie voor m= 3

Ter vergelijking bekijken we wederom de ongunstige situatie dat de 3 krista1len eI.kaa.rs

directe buren zijn, waarvan de middelste gedetecteerd wordt in het detectieblok. Het eerste

niet-lineaire element in het detectieblok is de envelope-detector, dus aIleen (5.25) en

(5.26) mogen bij elkaar genomen worden, zodat geldt

xm(t) = (JEs COS(UJ2t+cJ>~+JEs,i {COS(W2t+fPl)+COS(W2t+fP3)})etlTu(-t) +
(5.29)

(JEs COS(W2t+4>2)+JEs,i {cos(wl t+4>1 +Ytl)+COS(W3t+<P3+Yt3)})e-tlTu(t).

Dit kunnen we omschrijven naar de volgende kwadratuur-representatie:

xm(t) = Rc(t)cos(w2t) +RsCt)sin(w2t). (5.30)
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We kiezen frequentie Wz omdat de envelope-deteetor het symmetrische punt in het

spectrum terug naar nul schuift. In dit geval is Wz het symmetrische punt omdat dit precies

tussen wI-en w3inligt. Deomhullende van (5.30) is nu als voIgt tevinden:

(5.31)

Het kwadrateren en samplen op 1=0 levert, zander de lange formules opnieuw te geven,

hetzelfde resultaat op als (5.11). Dit is natuurlijk weI aan te voelen, omdat ook de

envelope-deteetor receiver met a-eausale matched-filters optimaal werkt evenals de

matched-filter receiver. Het wordt pas boeiend in de praktische situatie.
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(c) m =3; "'2="'''' 1"'1-",,,1 = I",,,-C&l)1 (eerste buren).

Fig. 5.3 Signalenoverzicht van de optimale c.q. idea1e envelope-deteetor receiver.
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5.2.3 Praktijksituatie

Waarom deze situatie interessanter is, bleek al uit 4.3.5. De splitsing van het a-causale

matched-filter gaat ten koste van de optimaliteit. De prijs die daarvoor betaald moet

worden, bedraagt 1.67 dB aan signaalJruis-verhouding als deze 0 dB is. De signaalbewer

king geeft ook andere resultaten. Hier bekijken we eerst de analoge bewerkingen, straks

komen de digitale.

De impulsresponsie van het causale banddoorlaatmter luidt:

b(t) = J: e-tlTcos("'dt)U(I).

De responsies voor de buursignalen en het hoofdsignaal worden daardoor

(5.32)
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2 3 • ~
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0 2 3 ~
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0 2 3 ~-so ... xl0-· ..sO ....

(a) m=l; W,=W".

x10-' .'0al

1.5 6 6

Xt,.t) y,(t) y,[n]

2~/'._ :~~ -0

-2 -2

-J -. -.
-1·~0

2 3 5
-6

0 2 3 5
-6

0 2 3 5
.)0'" al0-· .,10'"

(b) m= 1; w, ~W" (eerste buur).

-60~---2-~3~-........---J~

_so-·

-2

ot-----------t

-2

-1I0·L..--~~2~~3~--~~
.10....

(c) m=3; W:z=W", IWI -W" I = IW,,-WJ I (eerste buren).

Fig. 5.4 Signalenoverzicht van de praktische envelope-detector receiver.
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(5.33)

XJt) = _1_te-tITCOS(Wdt+4>i)U(t).
,;;

Deze signalen vertonen veel gelijkenis met (5.19) en (5.20) resp.

omhullenden zijn als voIgt:

If
Isin(.!.(w;-wtt>t) I

Yj(t) = _ 2 e-tITU(t)
T~

Ylt) = _l_te-tITU(I).
,;;

(5.34)

(5.21) en (5.22). De

(5.35)

(5.36)

De hoogfrequente cosinustermen zijn dus verdwenen en wat overblijft voor het eerste

buursignaal is nu niet een 10 kHz term, maar een 5 kHz term, oftewel de halve verschil

frequentie, waar bovendien de absolute waarde van is genomen. Fig. 5.4 toont de signalen

evenals de bemonsterde versies van (5.35) en (5.36). Ook hier geldt wederom dat in fig.

5.4b de samples om de beurt nul njn. Let er verder good op dat de omhullende voor

m=3, ym(t) in fig. 5.4c, niet gelijk is aan de som van de 3 omhullenden!

5.3 Digitale signaalbewerking

Voordat digitale signaalbewerking lean plaatsvinden moeten AID-eonverters de signalen

digitaliseren. Een belangrijke keuze die gemaakt moet worden, is de hoogte van de

samplefrequentie. Het hoofdingangssignaal bevat voor frequenties hager dan 10kHz

frequentiecomponenten die meer dan 20 dB gedempt zijn, wat voldoende is om aliasing

binnen de perken te houden. Volgens het bemonsteringstheorema wordt de samplefrequen

tie hiennee 20 kHz. Deze frequentie is voor het gebruikte type DSP zeker niet te hoog.

De DSP moet weI tweemaal zoveel samples verwerken in de matched-filter receiver als in

de envelope-detector i.v.m. de dubbele takken per detectieblok. Het takenpakket van de

DSP bestaat naast het op tijd verkrijgen van de samplewaarden ook nog uit:

• het correleren van de samples met het fase-filter pJn];

• het kwadrateren van de correlaties;

• het optellen van de kwadraten in beide takken (alleen bij matched-filter receiver);
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• het sommeren van de verkregen waarden over N metingen;

• het decoderen.

Het correleren, kwadrateren en evt. optellen geeft ~n waarde die maatgevend is voor de

aanwezigheid van een bepaa1d kristal. Het sommeren over N metingen houdt verband met

het time diversity transmission principe. Het decoderen tenslotte detecteert en identificeert

een label op grond van de M gesommeerde waarden en aan de hand van een of ander

algoritme.

5.3.1 Ret uitvoeren van de correlatie

Het correleren van de samples met het fase-filter pJn] is in weze niets anders dan het

vermenigvuldigen en accumuleren van discrete waarden volgens

ClD

Ci = E si[k]pJ-k] (5.37)
k=O

als si[n] het bemonsterde signaal voorstelt. De correlatie wordt in de tijd begrensd door de

duur van de uit-fase. In 500 p'S kunnen met fs=20 kHz een tiental samples genomen

worden. In [GENNIP] is de tijddiscrete impulsresponsie van het fase-filter afgeleid. Deze

luidt

met

1T=
s Is

(5.38)

(5.39)

en is afgebeeld in fig. 5.5. De eerste sample van het fase-futer is vanwege de delta-puIs

0.5

-0.5

-10L...--2----4--6--e---:',0

Fig. 5.5 De rond 11=0 gespiegelde impuls

responsie van pJn].
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negatief. Als we nog eens de bemonsterde signalen in fig. 5.2 en fig. 5.4 aandachtig

bestuderen, dan valt op dat de eerste sample altijd nul is. Oat betekent dat het fase-filter

met Pd[O] ¢O iets met de ruis doet. Wat het n1. doet, is de fout die het amplitude-filter

t.a.v. de ruis heeft gemaakt, proberen te corrigeren. Voor de envelope-deteetor receiver

za1 dat nooit lukken, omdat de ruis na de envelope-detector niet meer Gaussisch is. De

tien discrete waarden die uit (5.37) volgen, kunnen permanent opgeslagen worden in het

geheugen van de OSP.

5.3.2 Kanaalscheiding

Het begrip kanaalscheiding hebben we eigenlijk at eerder ontmoet in 5.1.1. Met kanaaI

scheiding geven we aan hoe goed een deteetieblok onderscheid maakt tussen het hoofdsig

naaI en de buursignalen. Oit wordt bepaaId door de gekwadrateerde correlatiewaarden. In

het optimale, continue geval geldt voor het hoofdsignaaI dl=cl=4.0·1Q-S en voor het

eerste buursignaaI dl=cl=1.5·10-6• Voor andere buursignalen is cl altijd kleiner. Het

verschil tussen cl en cl bedraagt daardoor tenminste 14.1 dB. We spreken over een

kanaaIscheiding van 14.1 dB.

We willen weten wat de kanaaIscheiding is voor de matched-filter en de envelope-deteetor

receiver in de praktijk voor m=3. Oaartoe moeten eerst 2 t.o.v. elkaar ongunstige labels

worden gekozen, een waarbij het te deteeteren kristal niet en een waarbij het te deteeteren

kristal weI aanwezig is. In fig. 5.6 staan 2 geschikte labelimpedanties getekend. In fig.

5.00, waar het te detecteren kristal niet in de label zit, wijken de aanwezige kristalfre

quenties zo min mogelijk af van "'d' Op deze manier lean cl het dichtste in de buurt van

cl komen. In fig. 5.6b zit het te deteeteren kristal weI in de label en wordt aangrensd

door zijn directe buren.

Waarom worden de buren zo nabij gelegd en niet zo ver mogelijk op de flanken? Immers,

als ze ver op de flanken liggen geven ze de minste bijdrage aan cl en dat is precies wat

nodig is om de minimale afstand tussen cl en cl te bepa1en. Op zich klopt deze berede

nering weI, maar het kan ook anders. Wanneer de kristallen de kleinst mogelijke afwijken

de kristalfrequenties hebben, leveren ze weI de grootste bijdrage aan cl, maar die

bijdrage lean evengoed negatief uitvallen! Oit komt door de willekeurige fasen van de m
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Fig. 5.6 Twee labelimpedanties ter bepaling van de kanaalscheiding.

afzonderlijke signalen. Zodoende lean in die situatie niet alleen het maximum, maar ook

het minimum ontstaan voor cl. Wanneer de buurkristallen ver op de flanken liggen, zal

c? nauwelijks afwijken van de nominale 4.0.10-5•

Wat de minimale en maximale waarden van cl en cl zijn, is gesimuleerd op de compu

ter. De resultaten zijn grafisch weergegeven in fig. 5.7. Links in de figuur is de uitkomst

van de gekwadrateerde correlatiewaarden voor de label uit fig. 5.6a gezet; rechts van die

voor de label uit fig. 5.6b. De verticale, dikkere strepen geven die waarden in de

nominale situatie dat buurfrequenties geen rol spelen. Het gearceerde gebied daar omheen

is de variatie die in die waarden lean optreden t.g.v. de fasen van de 3 eigentrillingen.

BUURl..ABEL HOOFDLABEL

-~---14.-1dB--J-
(a) Optimaal, theoretisch.

~3.7dB~-
(b) Matched-filter receiver in de praktijk.

~-4-.6dB-~-
(e) Envelope-detector receiver in de praktijk.

Fig. 5.7 Kanaa1scheiding in de ontvanger.
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Voor de buurlabels loopt het gebied door tot - 00 in principe. De leanaalscheiding lean

1.Owel slechter als beter dan normaal zijn.

Voor de twee ontvangers gaat het erom hoe groot de afstand is tussen de gearceerde

blokken. Yoor de matched-fllter receiver is deze afstand 3.7 dB. Yoor de envelope

detector receiver is die afstand altijd groter. Daar is de minimale afstand n1. 4.6 dB, dus

0.9 dB meer. Dit houdt in dat de envelope detector een betere kanaalscheiding heeft. Hoe

is dit in te zien?

De nominale waarden die bij .de hoofd- en buurlabel in de matched-filter receiver horen,

zijn 3.8'10-5 resp. 1.5.10-6, ofwel niet gekwadrateerd cd =6.3·10-3 resp. Ci =1.2'10-3.

De maximale variatie die daardoor in Cd lean optreden, is vanwege de 2 buursignalen

2ci =2.4·10-3• Hieruit voIgt

minimaal: cl = (6.3,10-3 - 2.4'10-3)2

nominaal: cl = (6.3'10-3)2

maximaal: cl = (6.3'10-3 + 2.4'10-3)2

iii 1.4.10-5 (-4.3 dB)

EO 3.8'10-5

~ 7.5'10-5 (+2.9 dB).

Let erop dat deze waarden in 5.1.2 al naar voren zijn gebracht. Dat ze lager zijn dan de

theorie uitwijst, is te wijten aan de tijdbegrenzing in het systeem.

Voor de envelope-detector receiver is het verhaal een klein beetje anders. De maximale

afwijking van 2ci in Cd blijft gelden en lean een volledige positieve uitwerking op Cd

hebben (+2.9 dB). De afwijking kan ook negatief uitpakken, echter nooit 1.0 negatief als

bij de matched-filter receiver. Ga maar na. De tweede sample van het eerste buursignaal

is dusdanig groot (1.8'10-3), dat wanneer deze twee keer afgetrokken wordt van de tweede

sample van het hoofdsignaal (2.9'10-3) de netto-opbrengst negatief wordt (-0.7'10-3). De

envelope-detector 1.Orgt er echter altijd voor dat deze waarde positief wordt. Hierdoor is

de negatieve invloed van de buursignalen minder dan bij de matched-filter receiver. De

tweede sample van het signaal in zijn geheel is dus minstens nul! Voor andere samples

kan dit verschijnsel niet optreden.

De vraag is of het bezwaarlijk is dat de leanaalscheiding verslechterd kan zijn. De oorzaak

hiervan, de fasen, is in principe willekeurig doordat het afhangt van de lopende zend

oscillators, de plaats van de label in het magnetische veld en afhankelijk van de inkoppe-
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ling van de kristallen in de hoofdkring. De eerste is de belangrijkste, omdat op het

moment van schakelen daardoor de M fasen steeds anders zullen zijn. Doordat time diver

sity transmission wordt toegepast, mag worden verondersteld clat de invloed van de fasen

elkaar over N metingen grotendeels zal opheffen.

5.3.3 lIet decoderen

Na de correlatie worden de resultaten over N metingen gesommeerd. Voor het prototype

geldt N=loo, wat neerkomt op 100 metingen binnen 0.1 s. Deze 100 metingen worden

ook wei eenframe genoemd. Het nut van dit sommeren is in 4.5 aI ter sprake gekomen en

stond in het teken van het time diversity transmission principe. De uitkomsten van de M

kanaIen noemen we li (i=1,2, ... ,M). Het decoderen gebeurt aan de hand van deze

waarden.

De decoder moet omtrent 2 zaken ~ priori kennis bezitten. Allereerst moet deze weten

hoeveel kristallen in een label zijn ingekoppeld (m=3). Daarnaast moet er een bepaalde

ruisdrempel zijn ingesteld voor de vaIs-alarmkans. Als aIle li onder die drempel liggen is

er geen label in het veld aanwezig. Deze ruisdrempel mag aan de ene kant niet te laag zijn

y,

storing
nee

nee identificeer
>---1 geen label

Fig. 5.8 Voorbeeld van een deGodeer-algoritme.
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om de kans op een vals-alarm Diet te hoog te maken, maar san de andere kant ook weer

Diet te_h~g ter voorkoming van een te h()ge_ miskans~ \lie stellen de drempeIwaarde Yd.

Een voorbeeld van een algoritme dat de decoder rou kunnen hanteren is afgebeeld in fig.

5.8. De eerste taak is het sorteren van Yi , en weI zodanig dat Y1 de grootste en YM de

kleinste is. Voor dit algoritme zijn alleen de vier grootste interessant. De grootste drie

leveren normaal gesproken een kristal op, maar dan moet san bepaalde voorwaarden zijn

voldaan. In ieder geval moet YJ groter dan Yd zijn en liefst ook Y4 kleiner dan Yd.

Eveneens mag Y1 niet teveel verschillen met YJ (factor cl) en als Y4 groter dan Yd is, dan

moet YJ minstens weer een factor c2 groter zijn dan Y4• Wordt niet aan deze voorwaarden

voldaan dan wordt de oorzaak hiervan toegeschreven san een storing van buitenaf. Dit rou

kunnen betekenen dat bijv. twee labels zich in het magnetische veld bevinden.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies

Bet systeem dat bier beschreven is, onderscheidt zich van andere doordat het gebruik

maakt van kwartskristallen met een hoge Q-factor in passieve, resonante labels. Daardoor

is het niet aIleen mogelijk om detectie te plegen, maar ook identificatie door kristallen met

verschillende resonantiefrequenties te combineren. Bet feit dat de identificatie van zuiver

passieve labels plaatsvindt, is vooralsnog uniek. Met dit systeem is het tevens doenlijk om

met een lage signaallruis-verhouding toch een hoge betrouwbaarheid te halen door het

hanteren van het time diversity transmission principe.

Berekeningen aan de algemene systeemoverdracht en aan de labelimpedantie hebben laten

zien dat deze te ontleden zijn naar afzonderlijke bijdragen van de hoofdkring en de

kwartskristallen. Bet gevolg is dat de systeemresponsie gesuperponeerde eigentrillingen

van de kristallen bevat, het informatiesignaal. Bet is evenweI mogelijk door een koppeling

tussen de zend- en de ontvangantenne en door een niet perfect 'afgeknepen' zendstroom,

dat naast de eigentrillingen ook een achtergrondsignaal van constante sterkte meespeelt.

Ais dit inderdaad zo is, moet men ervoor zorgen dat de zendstroom minstens 72 dB

gedempt is om het achtergrondsignaal niet te Jaten overheersen. De matched-filter receiver

moet offset-compensatoren krijgen om het achtergrondsignaal weg te regelen. Voor de

envelope-detector receiver is het nodig om de dempingseis verder op te schroeven tot

minimaal 105 dB, omclat anders door faseverschillen tussen het achtergrond- en het

informatiesignaal de ingangssignalen vanwege de envelope-detector onherstelbaar

vervormd worden.

De twee gepresenteerde optimale ontvangers komen in aanmerking voor het detecteren van

de eigentrillingen afkomstig van de label. Voor deze ontvangers zijn aanpassingen gegeven

t.b.v. de implementatie. Een belangrijk verschil tussen de ontvangers die daardoor

optreedt, is het behoud van de optimaliteit. De envelope-detector receiver moet een stukje

optimaliteit prijsgeven en dit rechtzetten door een toename van de signaal/ruis-verhouding.

Vanzelfsprekend worden de prestaties van het systeem mede bepaald door de gekozen

signaallruis-verhouding. Behter, het juist functioneren wordt eveneens bepaald door
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factoren die men niet in de hand heeft en toe te schrijven aan het toeval. De oorzaak

hiervan ligt enerzijds bij de tolerantie van de condensator in de hoofdkring en anderzijds

bijde faseversehillen· fussen de diverse eigentrillingen.·

Variaties in de capaciteit van de condensator betekent een mogelijke verschuiving van de

hoofdresonantiekromme van de labelkarakteristiek. Daardoor verandert de belasting van de

kristallen en sarnen met de belasting de effectieve Q-factoren, de tijdconstanten en de

amplituden van de eigentrillingen. Het systeem moet derhalve zo goed mogelijk op een

gemiddelde gedimensioneerd worden ter preventie van at te grote fouten.

De faseverschillen tussen de eigentrillingen hebben tot gevolg dat hoofdsignalen sterk

wisselend beinvloed kunnen worden door buursignalen. De kanaalscheiding in de

ontvanger kan daardoor een stuk onvoordeliger uitvallen. Tevens blijkt dat de envelope

detector receiver iets minder gevoelig is voor deze fluctuaties.

Ondanks de vele onzekere factoren in het systeem moot het mogeIijk blijven om het

systeem te realiseren. De meeste variaties zijn nI. per label en per meting verschillend en

zulIen elkaar opheffen wanneer meerdere metingen over een label worden uitgevoerd. Met

het time diversity transmission principe wordt dit automatisch bewerkstelligd. Onbehaag

lijk is de tolerantie in de condensator van de hoofdkring. Deze is gedurende de hele frame

hetzelfde en za1 dus niet uitmiddelen.

UiteindeIijk moet op grond van bovenstaande conclusies een keuze kunnen worden

gemaakt voor de meest geschikte ontvanger. Laten we daartoe eerst de zaken op een rij~e

zetten. De matched-filter receiver heeft het grote voordeel optimaal in zijn functioneren te

blijven. De envelope-detector receiver is suboptimaal, maar houdt daardoor weI een betere

kanaalscheiding op na. Bovendien is voor de envelope-detector minder hardware nodig,

zodat het systeem met deze ontvanger een stuk voordeliger is. Met het oog op een evt.

uitbreiding van het aantal kristallen (toename van M) biedt de envelope-detector receiver

ook voordelen, omdat de matched-filter receiver uit tweemaal zoveel takken bestaat. Dat

betekent een hogere belasting voor de DSP, die immers de signalen in die takken moet

bemonsteren en verwerken.
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De envelope-detector receiver heeft op zich meer voordelen dan nadelen, maar het enige

nadeel dat het heeft, is weI van doorslaggevende betekenis. Het verlies aan optimaliteit

leidt door de herhaalde metingen voor kleine signaallruis-verhoudingen immers tot een

verlaging in de foutenkans met een factor 1000. Het feit dat de matched-filter receiver

meer hardware behoeft is aIleen een kwestie van het prijskaartje aan het systeem. Dit

500rt aspecten gaat pas een rol spelen wanneer het systeem op de markt gebracht wordt.

6.2 Aanbevelingen

Door de toevaIligheden die in het systeem kunnen optreden, moet een aantal wen een

kleine verandering ondergaan. Het is bekend dat de tijdconstanten van de eigentrillingen

niet precies vastliggen. De frequentie waarmee de zender en ontvanger worden gescha

keld, moet echter weI vastliggen, maar is voor het prototype tot nu toe te hoog gekozen.

De keuze van 1 kHz is n1. gebaseerd op de situatie dat een kristal precies op de top van

de hoofdresonantiekromme ligt. De tijdconstante die hierbij hoort, heeft een minimale

waarde omdat de belasting daar juist maximaal is. Wat zou kunnen, is de belasting iets op

te voeren. Aangezien deze al vrij hoog is, is het voor de hand liggender om de frequentie

te verlagen, waardoor het aantal metingen in een bepaalde periode afneemt!

Wat nu het voornaamste is om aan te werken, is (verder) bouwen van het systeem. Welke

ontvanger daarbij gebruikt wordt, maakt op zich niet veel uit. Het handigste is niettemin

de envelope-detector receiver Lv.m. de mindere hoeveelheid hardware. Als het systeem

met een envelope-detector receiver naar behoren werkt, dan moet het met een matched

filter receiver zeker naar behoren werken.

Voor de DSP moet software geschreven worden om het tweede deel van de ontvanger

digitaal uit te voeren. De samplefrequentie verdient even extra aandacht. De bedoeling is

om met een frequentie van 20 kHz te samplen, maar gezien het verloop van de buursigna

len in de ontvanger lijkt het slimmer om met 10 kHz te samplen, ondanks het feit dat

daardoor de aliasing toeneemt. Met deze samplefrequentie n1. levert het bemonsteren van

aUe buursignalen samples op die alle nul zijn. Daardoor zouden zij geen invloed hebben

op de hoofdsignalen, waardoor de foutenkans afneemt.
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