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Samenvatting

In dit verslag word~n het ontwerp en de uitvoering van een

teleco~~unicatiesysteembeschreven. Bij dit systeem worden

over een lichtstraal die wordt opgewekt door een gallium

arsenide diode 5 kanalen time-shared overgedragen waarbij

ieder kanaal een capaciteit heeft van 0,5.106 bits/sec.

De overbrugde afstand bedraagt 300 m.

Zowel de electronische als de optische problemen worden

behandeld.

Summary

This report describes the design and the engineering of a

telecommunications system. In this system 5 channels are

transmitted time-shared over a light beam generated by

means of a gallium-arsenide diode. Each channel has a

capacity of 0,5.10 6 bits/sec.

The bridged distance is 300 m.

The electronic as weIl as the optical problems are described.
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1. Inleiding

1.1 Gebruiksdoel van het systeem.

In de kernreactor "Athene" staan enkele neutronend(~tec

toren type BF-J opgesteld die telkens als een neutron wordt

waargenomen een puls af~even. De gemiddelde hoeveelheid

pulsen per tijdseenbeid is een maat voor de neutronenflux

op de p18ats van de detector.

Door de co"-relatie VaYl de pulsen op dezelfde plaats of op

andere plaatsen te bepalen kan men neutronen onderscheiden

die tengevolge van dezelfde kernsplitsing ontstaan zijn,

zij het met een bep821de foutenkans. Op deze wijze kan ook

informatie verkregen \vorden over de manier waorop de gevol

gen van een bepaalde kernsplitsing zich door de reactor

verplaatsen, dus over de dynamica. va~ de reactor. Er is met

deze gegevens als basis een regeling denkJaar die er bij

voorbeeld voor zorgt dat de fluxdichtheid in de reactor

overal gelijk is of dat de brandstofstaven regelmatig

opbranden.

Om berekeninzen uit te kunnen voeren moeten de pulsen

'.'lorden ingevoerd in een electronische rekmmachine. Ven kan

hiertoe bijvoorbe?ld de pulsen opnemen op een videorecorder

en dan de band bij d," rekenmachine afdraair~n. Voor bereke

ningen is di t wel t,e doen, voor regelL1g is dit onbruik

baar. Wil men de reactor op bove~geno8mde wijze gaan re~e

len dan moeten de m~et~egevens direct n~ar de computor

wo den gevoerd en h·;t regelsiGnaa.l teuf,se'Jracht. Indien

regeling wordt ~ewe~s+ ~oeten dus twee transmi nsiesY3temen

worden gebruikt. Het regelsi~na~l levert weinig pro~lemen,

dit is niet b~eedbandig en kan bi4voorb,eJd OV0r een tele

foonkabel vJ'ord~n vc:rv03rd. Het meetsignaal dat vanuit

i ;dere dJtector naar de Tekenr1Clclüne moet worden geleid is

dJarentegen wel vrij bre~dbandig ( ill3er dan 100 kHz ).

Aangezien waarschijnlijk tot 5 neutronendetectore~ geplsatst
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zullen worden zlJn ook 5 transmissiekanalen benodigd.

Het afstudeerwerk omvat de constructie van een trans

missiesyst3em voor de gemeten pulsen.

1.2 Aan de transmissie gestelde eisen.

Van een ideaal transmissie systeem wordt verwacht dat de

aan de ingang toegevoerde informatie aan de uitgang weer

wordt afgeleverd zonder dat verandering anders dan vertra

Ging is opgetreden.

In dit geval wordt als eis gesteld dat de aan een ingang

van een kanaal toegevoerde puls aan de uitgang van hetzelf

de kanaal weer wordt afgeleverd met zo weinig mogelijk

fouten, dus onafhankelijk van wat met andere kanalen ge

beurt en onafhankeli~k van storingen en ruis. De vorm van

de afgeleverde puls is van wei~ig ~elang.

Het ideaal is uiteraard slechts te benaderen. Over de

nauwkeuriGheid 'Na:Jrl1F!e het te benaderen is zal L~ een

volgend hoofdstuk dieper worden ingegaan.

Aan de ingang worden pulsen ter venverking aangeboden met

een duur van 1 rsec en een maximale herhalingsfrequentie

van 100 kHz.

Als bron kan dienen:

1 De uitgang van de nF-3 detector zelf, 5 á 6 V positief,

stijgtijd ca. 150 nsec.

2 De uitgang van de Ampex recorder, ca. 3 V positief

stij gtij dca. 4 fsec. Deze zou eventueel voor testen

gebruikt kunen worden.

De pulsen moeten worden i~gevoerd in de PDP-S computer

en moeten daarom ca. 3 V pos. te zijn. Voor sommige toe

passingen is echter een op'n collector uitc;arg te prefe

reren. In dit geval wordt bij aanwezigheid van signaal de

uitgang kortgesloten.
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De reactor "Athene" en de computer staan ongeveer op 300 m

afstand van elkaar. net transmissiesysteem zal deze afstand

ruim moeten kunnen overbruggen.

1.3 Keuze van het transmissiemedium.

Om informatie over te brengen zlJn veel mogelijkheden be

schikbaar. Enkele practisch uitvoerbare zijn de volgende:

I kabel. Deze oploGsing is verreweg de eenvoudigste,

vooral als voor de 5 kanalen ook 5 kabels gebruikt

worden.

2 radio. Ook deze mogelijkheid blijkt goed uitvoerbaar.

De hoge m00ulatiefrequentie vereist wel hoge

zendfrequenties met bijbehorende problemen. Tevens

is een zendvergunning vereist.

3 licht. Communicatie over een lichtstraal is ook mogelijk.

hiervoor zijn lasers of Ga.As diodes te gebruiken.

4 geluid.Toepassing van geluidsgolven is in principe wel

mogelijk, maar heeft vele nadelen. Het is moeilijk

trillingen van hoge frequentie met een groot ver

mogen op te wekken en te detecteren.

Uit de lijst van mogelijkheden is tenslotte de lichtstraal

gekozen hoewel een kabel waarschijnlijk goedkoper zou zijn.

De keuze is tevens gemaakt om na te kunnen gaan hoe een

lichtstraal zou kunnen dienen om informatie over te brengen,

met welke snelheid en over welke afstand.
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2. Systeemopbouw

2.1 Keuze van de lichtbron.

Nu de lichtstraal als transmissiemedium gekozen is, moeten

vervolgens de meest geschikte lichtbron en modulatiewijze

worden bepaald.

Hoewel er veel soorten lichtbronnen zlJn, zijn er slechts

2 geschikt om te worden gebruikt bij hoge frequenties,

namelijk de laser en de lichtgevende P-N overgang, de GaAs

diode. De modulatiewijze is bij Jeide echter volkomen ver

schillend.

De laser zelf is moeilijk te moduleren. De versterking

in de plasmabuis kan door variatie van de voedingsspanning

tot maximaal enkele kHz worden gemoduleerd, wat voor het

gestelde doel veel te laag is. Het blijkt echter mogelijk

de lichtstraal buiten de laser te moduleren door over een

bepaald kristal (een K.D.~. kristaD een variërende elek

trische spanning aan te brengen. Dit eist door de

grote inwendige capaciteit van het kristal bij hoge fre

quenties echter veel stroom. De sturing moet dus in staat

zijn veel spanning bij een grote blindstroo~ te leveren.

Een GaAs-diode heeft een lichtemissie die vrijwel lineair

toeneemt met de stroom door de diode. De stijgtijd van de

lichtemissie bedraagt slechts 2tot 10 nsec. A3ugezien de

stroom door de diode niet negatief kan worden omdat dan de

diode ga8t sperren dient de diode bij wisselstroommodulatie

een ruststroom te hebben. De diode leent zich bijzonder

goed voor in- en uitschakelen, dus voor een pulsmodulatie

systeem.

Zowel de lasers als de diodes zijn voor verschillende

golflengten licht verkrijgbaar. De d~ödes die voor een

transmissiesysteem in canmerking komen omdat 7e een relatief

groot vermogen uitzenden hebben er.hter alle emissie in het
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infra-rood bij een golflengte van ca. 0,9 f"m.

Wat betreft de stralingskarakteristiek is er een groot

verschil tussen de laser en de GaAs-diode. De laser zendt

een smalle, slechts weinig divergerende lichtbundel uit

die op vrij eenvoudige wijze nog kan worden verbeterd. De

lichtdiode echter zendt de straling in een willekeurige

richting uit. Ook zijn de vermogens die de halfgeleider

diodes uitzenden veel kleiner dan de vermogens die met gas

lasers bereikbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat de optiek

een geheel apart probleem wordt indien lichtdiodes worden

toegepast.

Tenslotte is toch de lichtdiode gekozen om het modulatie

kristal niet te hoeven gebruiken. Bovendien zijn zowel de

laser als het kristal vrij duur. Ook de gekozen modulatie

methode had nog invloed op de beslissing (2.2).

2.2 Keuze van het modulatiesysteem.

2.2.1 Keuze van het modulatietype

Br zijn 2 principië~l verschillende modulatiemethoden

mogelijk:

1 Modulatie op een draaggolf (continuous wave)

De modulatie op een draaggolf komt meestal neer op som

mering van op verschillende frequenties gemoduleerde

signalen, hier het eenvoudigst als al dan niet ingescha

kelde sinusgolven, die elk in bandbreedte begrensd moeten

zijn en waarvan de araaggolf en/of een zijband kunnen

zijn uitgefilterd.

Bij modulatie van een laser kan deze methode handig zijn,

omdat de bandbr~edte niet zo groot behoeft te zijn als

bij puls~odulaties. Nadeel is echter dat bij vervorming

van het signaal overspraak tussen de kanalen op kan gaan

treden.

2 Pulscodemodulatie (o.a. time sharing)

~r zijn verschillende pulscodemodulatiemethoden, zoals

pulshoogte-,pulsbreedte- en pulsplaatsmodulatie.



-9-

Aangezien hier al1(~en de aanwezigheid van de puls van be

lang is en Geen grootte of duur behoeft te worden overge

bracht gaan de gedachten direct in de richting van een

time-sharing systeem, waarbij ieder kanaal een gedeelte

van de tijd aangewezen krijgt om overgedragen te worden.

Bij dit systeem moet een synchronisatiesignaal worden

overgedragen dat het mogelijk maakt dat de pulsen die de

informatie overdragen weer in de juiste volgorde worden

uitgelezen.

Omdat de time-sharing zo goed aansluit bij de over te

brengen informatie is deze methode tenslotte gekozen.

2.2.2 De modulatie

Bij time-sharing krijgt ieder kanaal een gedeelte van de

periodetijd aangewezen om overgedragen te worden. In die

tijd wordt de signaalpuls behorende bij het kanaal uitge

zonden. Aan de modulatiemethode wordt nu als eis gesteld

dat deze alle mogelijke combinaties van signaalpulsen uit

moet kunnen zenden zonder dat de juiste synchronisatie

verloren gaat. Dit betekent dat de synchronisatiecodering

altijd moet kurnen worden herkend, welke signaalpulscombi

natie ook wordt uitge~onden. Een altijd aanwezige puls of

combinatie van pulsen is niet voldoende, dan kan verwarring

ontstaan met toevallig gedurende langere tijd aanwezige

pulsen in het sigMaal. De synchronisatiepuls of pulsen

moeten dus 6f in amrlitude 6f in duur verschillen van de

signaalpulsen of combinaties daarvan. Omdat het z8n~ en het

ontvangsystesm eenvouctiger geconstrueerd kunnen worden

indien slecht 2 niveau's (0 en 1) voorkomen is de duur van

de synchronisQtiepuls 1,5x de duur' van een signaalpuls

gekozen. Eorter dan een signaalpuls is niet mOGelijk als we

er van uit gaan dat de signaalpuls de kortste puls is die

nog door het transmissiesysteem wordt overcedragen.

Om de puls onder alJe omstandigheden te ku~nen herkennen

is het noodzakelijk dat zowel voor als na je puls een rust,

-0-, wordt geplaatst. De minimale duur hiervan is weer de

duur van een signaalpuls.
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Het signaalbeeld gedurende een scanningperiode ziet er nu

als volgt uit: (fig. 2.1)

-
5 I '1 3 4 5 5 1 '2. 3

- -
- '\. ~"- ...

5

• • • sync.puls rust signaalpulsen rust sync.puls rust ••••

fig. 2.1 Opbouw van de pulstrein.

Bij 5 signaalkanalen is de duur van een periode 8,5x de

duur van een signaalpuls.

2.3 Opbouw van het systeem.

Bij de eerste opgave van de te stellen eisen werd voor de
maximale herhalingsfrequentie va~ de detector opgegeven

1 MHz. Dit bleek later te hoog te zijn. Vrijwel alle electro
nica was toen reeds voltooid en redelijk goed werkend, alle9TI

bij de herkenning van de synchronisatiepuls leverde de fre
quentie van ca. 1 r.mz moeil.ij kheden op, zodat de herha.lings

frequentie tenslotte is bepaald op ca 590 kHz. Dit komt
overeen Ji13t een periodeduur van 1700 nsec waarbij, als de

bovengenoemde pulstrein met 5 signaalpulsen wordt gekozen,
de lengte van een si 0naalpuls 200 nsec wordt.

Het is aan te bevelen dat zowel de modulator als de demodu

lator dicht bij de reactor resp. rekenmachine staan opgesteld.
De zend- en ontvangdiodes en de oijbehorende electronica
moeten namelijk on ee~ zodanige plaats staan opgesteld dat

n "zij elkaar kunnen zien. Deze zullen dus op een dak of voor

een raam moeten staan. Om met één kabel naar de zenddiode

en één vanaf de ontvangdiode te kunnen volstaan is het
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noodzakelijk voor resp. achter de kabel te (de-)moduleren.

Als wij nu het geheel in een blokschema in beeld brengen:

(fig. 2.2)

A n

) / .~ >..~ V
...

LÎCH'1

\(a,\:lel ' ~I

I '1 3 ~ 5"

.. , .', ,

I 2. J ~ 5

fig. 2.2 Blokschema VGn de verbinding

De diverse onderdelen zullen in de volgende hoofdstukken

nader worden besproken.
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3 De zendeenheid.

3.1 Algemeen

De taak van de zendeenheid bestaat uit het coderen van de

informatie op een lichtbundel op een zodanige wijze dat

deze WBer gedecodeerd kan worden. Hierbij wordt de informa

tie op de in 2.2 en 2.3 beschreven wijze in het uitgezonden

signaal aangebracht.

Om dit te bereiken is tewerk gegaan volgens het volgende

blokschema (fig. 3.1):

r---l~~--- S)''n e.n"'Ohi'Clt~e.t>\AI~~\o')~l'Q~oY"

e I ~""",,e""-\:~"" (v.r.V'tV'~iI"'l9st;;d Q41"'l<3uh... ;d
11"'l W'I$ec) ,

5 j~""Ooa.' J=»'" I !l~.(Mrcatov-e."'t

2.

in~"" bOo liel,t:

>> -=-3 -----
oL ko.bt.\ t

800 diod~

fig. 3.1 ~lokschema van de zende3nheid

De gehele modulator wordt gestuurd vanuit een LC- oscilla

tor die een sinusvormige spanning opwekt met een frequentie

van 0,59 MHz. Hiermea wordt een pulsgenerator gestuurd nie

pulsen af;eeft met een duur van jOg nsec. en een herhalings

frequentie van eveneens Ö ,59 1VIHz. Met deze pulsen wordt de

rest van de schakeling gestuurd, tevens dient deze als

synchronisatiepuls.
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Op de puls van 300 nsec lengte wordt een reeks vertragings

elementen gestuurd met een looptijd van resp. 200, 400, 600,

800 enlOOO nsec. Na afloop van deze tijd geven de signaal

pulsgevers een puls af van 200 nsec. duur indien tevens op

de bijbehorende ingang op dat tijdstip een signaal aanwezig

is. Is dit niet het geval, dan wordt géén puls afgegeven.

Zowel de synchronisatiepuls als de signaalpulsen worden

toegevoerd aan een optelschakeling en daarna 8an een kabel

versterker. Pa deze komt een kabel en hierachter komt een

krachtversterker die tenslotte de diode zelf stuurt.

Na deze globale beschrijving worden nu de onderdelen zelf

besproken.

3.2 De klok

Als frequentiebepalend deel van de klok is een normale

LC-kring gebruikt met een spoelaftakking aan aarde. (Hartley

type) De kring is afgestemd op een periodeduur van170@ nsec.

ca. 0,59 MHz. Het oscillatorsignaal wordt toegevoerd aan

een versterker die slechts een klein lineair gebied heeft

zodat aan de uitgang blokken worden afgeleverd. Dit signaal

wordt "gedifferenti~erd" zodat korte positieve en negatieve

pulsen worden gevormd. Met de negatieve pulsen wordt een

monostabiele multivibrator (one-shot) aangestoten die hier

op reageert met een puls van 300 nsec lengte. Om de puls

niet door de belasting te laten be1nvloeden is na de one

shot nog een emittervolger geplaatst.

De schakeling zag er nu als volgt uit(fig 3.2):

&---~---------5'V

fig. 3.2 Schakelschema van de

Iks 5601'2.0f'

--1~s~.lli""f
-011\/ p"'l.lc..~

klok
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Enkele aantekeningen bij het schakelschema(fig. 3.2).

-de amplitude van de sinusspanning bedraagt ca 5 v.
-de frequentie kan fijn worden ingesteld met een variabele

condensator.

-er wordt een condensator gebrui~~t om de .3QO nsec. puls

breedte grof in te stellen, fijnregeling gebeurt met een

instelweerstand.

-de diode aan de + ingang van de LM710C dient om de herstel

tijd van de monostabiele multivibrator te verkorten door

de negatieve teruggevoerde puls af te kappen. De + ingang

kan nu onder geen voorwaarde lager komen dan ca. -0,7 v.
-de weerstand in de teugkoppelleiding dient om de herstel

tijd te verkorten en om de uitgang niet te zwaar te be

lasten.

-de stijgtijd van alle voorkomende pulsen was ca. 20 nsec,

de top-top spanning ca. 2 V.

3.3 De modulator

3.3.1 De vertragingselementen en de signaalpulsgevers.

Zoals we gezien hebben zijn voor de modulator vertragings

elementen nodig die het aanvangstijdstip van de signaalpuls

bepalen. Om vertraging te bereiken zijn verschillende

methoden denkbaar, bijvoorbeeld:

1 Een echte vertragingslijn of kabel. Dit is in theorie een

vrijwel ideale oplossing. Voor een vertraging van 500 nsee

zou echter een kabellengte van ca. 100 m lengte nodig zlJn.

(als v = 2/3 c in de kabel) Voor nauwkeurige vertragings

lijnen lijkt mij dit een goede methode.

2 Een gesimuleerde vertragingslij n met spoelen en condel:s'-l

toren. Deze gedraagt zich echter als een laagdoorlaat

filter en ge~ft dus pulsvervor~ing, hoewel dit geen groot

bezwaar hoeft te zijn, evenmin als het grote aantal beno

digde componenten.

3 Een kristalvertragingsli~ndie berust op de looptijd door

een kristal van eer mechanische verstoring.
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4 op het tijdstip 0 wordt een zaagtand gestart. Zodra deze

een bepaQlde waarde bereikt heeft spreekt een detector

schakeling aan. Eventueel kan ook het eind van de puls

uit de zaagtand worden afgeleid. Ook is het mogelijk

slechts één zaagtand te gebruiken voor alle te bepalen

tijdstippen. Als men bedenkt dat tegelijk met het uit

schakelen van puls n puls n+l moet worden ingeschakeld kan

het aantal niveaudetectoren tot 6 worden teuggebracht.

Deze schakeling werkte maar had enkele ongunstige eigen

schappen waarvan de onderlinge beinvloeding bij de afre

geling de ergste was. Tevens was ~et vrij moeilijk de

eerste en de laatste puls in te stellen en variëerde de

zaagtandspanning sterk met de voedingsspanning.

5 Op de synchronis~tiepulsworden 5 monostabiele multivibra

toren gestart, die na in te stellen tijden weer afvallen.

Dit is een redelijk nauwkeurige methode met weinig onder

linge beinvloeding. De invloed van de voedingsspanning is

vrij klein, afhankelijk van de toegepaste schakeling.

6 Een volkomen andere mogelijkhoid, niet berustend op vertra

ging, die alleen goed aan de zendkant kan worden toege

past is het gebruik van een hoogfrequent oscillator die

een teller stuurt. De teller wordt met poorten uitgelezen

en na een bepaalde stand weer op 0 gezet. Op deze wijze

is het mogelijk alle pulsen uit de stand van de teller

af te lezen

Aan de ontvangkant geeft de methode een onnauwkeurigheid

van de periodetijd. De minimale periodetijd wordt bep2ald

door de maximale telfrequentie, ca~ 50 MHz in de gunstig

ste omstandigheden, overeenkomend met een onnauwkeurig

heid van 20 nsec.

Uit al deze mogelijkheden heb ik eerst 4 gekozen, die echter

na enige tijd *egens de genoemde gebreken en i~stelmoeilijk

heden is vervangen door ee~ schakeling volgens 5 met gebruik

van monostabiele multivibratoren die veel gemakkelijker in

te stellen was en veel betrouwbaarder werkte. De schakelL1g

met de zaagtand wordt beschreven in appendix 11.
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Op de achterflank van de synchronisatiepuls worden 5 mono

stabiele multivibratoren gestart die een pulsduur hebben van

1JO-~0 nsec. Bij alle schakelingen is de ook in 3.2 genoem

de diode aangebracht tussen de + ingang van het IC en de

aarde die ervoor zorgt dat de hersteltijd verkort wordt. Ook

de weerstand in serie met de condensator is weer aanwezig.

De instelling gaat eveneens op dezelfde wijze, grof door

vervanging van de condensator, fijn met een instelweerstand.

Na de vertragingstijd moet al dan niet een puls van

1JO nsec duur worden afgegeven, afhankelijk van de toestand

op de ingang van het betreffende kanaal. Nu staan er voor

het moduleren verschillende mogelijkheden open, namelijk ver

hinderen dat de puls gevormd wordt of verhinderen dat de puls

de uitgang bereikt door kortsluiten of afschakelen.

In de toegepaste schakeling wordt de puls opgewekt met een

monostabiele multivitrator die kan worden geblokkeerd door

de - ingang van de LW 1100 op een zo hoge spanning te brengen

dat de negatieve startpuls uit de vertragingsschakeling er

niet in slaagt deze - ingang negatiever te maken dan de

+ ingang.

Deze stuurschakeling werkt als volst: (zie fig. 3.3)
Op de emitter van de 2N4126 staat een positieve voorspanning

van ca. 2 V. Zonder ingangssignaal geleidt dez3 transistor

dus en staat er spanning over de weerstand van 5k6. Dan zal

ook de 2N4124 geleiden zodat tevens 3troom door de weer3tand

van 210 ohmgJ.at. De spanning erover bedraagt dan ca. 0,6 \T

en dit blijkt voldoende om de mo'~ostabiele multivibrator

volkomen te blokkeren. Is de ineangsspanning hoger dan

+IOV

\\cs
~-~ M.M.

'1:i'o ..L
____..1.-_..1.---L ....L.- -:"

fig. 3.3 ne stuurschakeling van de modulator
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1~5 V dan spert de 2W4126 en loopt er ook geen stroom door

de 2N4124 en de weerstand van 270 ohm, zodat over deze

laatste ook geen spanning staat. De monostabiele multivibra

kan nu normaal worden gestart.

Het schema voor éé'n kanaal is nu als volgt: (fig. 3.t.)

(Alle kanalen zijn identiek op Cx en de referentiespanningc

ontkoppeling na. Deze laatste is alleen voor de kanale~

3, 4 en 5 toeg8past.)

"'PRINï ~ l' ("OO"\cQnaA)""?l~Y1 1 '. '1,4
'P~'NI ][ (Vc:W'f-"I9 if ~A"" '2.: 1,1,5'

t 1,1,1',1~~...,...--------l

1"0 \~ I~pr

......"

-OITV 1J'0
\C...... '1, lt I r:;

o,.lcy.f
_0;-".'1 .......--I---t

St:~,,~SIC4\...

+l~"
J1pV

C)( \tan I : SI.pF
~:ISO

3:'10

4:116
5": ct10

-fiV

fig 3.4 Schema van de modulator ( 1 kanaal)

OpmerkinGen bij het schema.

-er is slechts één emittervolger op iedere printplaat aan

gebracht.

-de weerstand van 330 ohm in de basisleiding van de 2N4126

emittervolger diende om optredende oscilleerneigingen te

bestrijden.

-de negatieve voorspanning van ca. -0,7 V voor de + ing~ng

van het IC werd verkregen door spanninsdeling met een diode

~ een weerstand naar een negatieve spanning. De spanning

werd tevens afgevlakt. Deze spanning werd op iedere print

plaat afzonderlijk gemaakt.

-wegens de geringe amplitude van de negatieve puls verkregen

uit de eerste monostabiele multivibrator bleek het nood-
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zakelijk de negatieve voorspanning van de 2e tot de helft

te verminderen door middel van een spanningsdeling.

-achter de signaalpulsgevers zijn emittervolgers geplaatst

om de uitgang van het rc minder te belasten.

-de puls duur van de signaalpulsen kon in tegenstelling tot

die van de vertragingspulsen alleen grof worden inGesteld
met de condensator.

-de waarden van de weerstanden en condensatoren zijn proef
ondervindelijk bepaald en in het algemeen niet zo kritisch.

3.4 De optelechakeling en de kabelversterker.

Deze bestaan uit een schakeling die de synchronisatiepuls
en de signaalpulsen bij elkaar brengt, een pulshersteller
en een versterker met lage uitgangsimpedantie om de kabel
te voeden.

De signaalpulsgevers en de sync~1ronisatiepuls worden alle
met diodes aangesloten op de + ingang van de comparator

LM 710C die als blokhersteller wordt gebruikt. Deze ingang

is tevens door een weerstand met oen negatieve spanning ver
bonden om te voorkomen dat de diodes alle gaan sperren. De

ingang van de comparator volgt nu de op dat moment hoogste

van de 6 toegevoerde signalen. De - ingang van de compa
rator ligt op een constante potentiaal van -0,7 V, die proef
ondervindelijk is bepaald als het midden van het op de

andere ingang toegevoerde signaal.

De versterker is eenvoudig te begrijpen als 4 emitter
volgers.

Het schema luidt als volgt:

5 y ......."""'--01-.."

.--__ C. ontr.

'l1°

fig. 3.5 De optelschakeling en kabelversterker
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3.5 De krachtversterker.

De diode met de krachtversterker en de bijbehorende optiek

zijn op het dak van het reactorgebouw geplaatst. Tussen de

modulator en de krachtversterker is een kabel aanwezig van

ca. 2.S m lengte.

Het uit de kabel komende signaal wordt eerst versterkt

met een eenvoudige gelijkspanningsversterker en daarna in

een begrenzer gestuurd. De begrenzer werkt als volgt:

Een vrijwel constante stroom kan in twee richtingen worden

gestuurd, afhankelijk van de spanningen op de ingangen van

2 transistor'en. Normaal staat door de gekozen voorspanning

de ene ingang hoger dan de andere. Als er ingangssignaal is

wordt omgeschakeld zodat de stroom dan de andere kant op

vloeit, door een weerstand.

Op deze weerstand is door middel van een emittervolger

de transistor aangesloten die de stroom door de diode stuurt.

De stroom is grof regelbaar door vervc:nging van de emitter

weerstand en fijn door de instelweerstand. De stijgtijd van

de stroom bij de voor de diode maximaal toelaatbare waarde

van 260 mA (bij de gekozen modulatiemethode) was ca 30 nsec.

Voor de gehele schakeling was de breedtevervorming van de

pulsen vrij klein, maximaal ca. 15 nsec.

De schakeling was als volgt: (fig. '3.6)

fig. 3.6 De krachtversterker
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Opmerkingen bij het schema:

-de weerstand van 56 ohm dient om de kabel af te sluiten en

zo reflecties te voorkomen.

-in de gelijkstroomverster-ker zlJn bepaalde punten aan

spanningsdelers gelegd om de juiste instelling te berei

ken.

-als eerste trap van de versterker is een FET aangebracht

omdat de ingangsspanning van O~V tot I~V variëert en een

gewone transistor om te geleiden minimaal 0,5 V nodig heeft.

-door een emitter met een weerstand en een condensator in

serie met aarde te verbinden is de pulsresponsie van de

versterker enigszins verbeterd. (A)

-ook van de begrenzer zijn punten door een_spanningsdeler

aan een vaste spanning gelegd. Deze staan in het schema

vermeld. In de normale toestand geleidt de transistor Try
(

zodra spanning op de irigang komt neemt T6 de stroom over,

omdat dan de basis van de transistor T3 boven de ingestelde

voorspanning uitkomt. Deze voorspanning wordt constant

gehouden door de lage emitterimpedantie van T
4

-omdat T3,de snels~verkrijgbare schakeltransistor, niet

snel genoeg afgeschakeld bleek te kunnen worden zijn twee

maatregelen getroffen:

1 de maximale stuurstroom is begrensd door een weerstand

van 5k6 in de basisleiding terwijl de snelle verander

ingen worden overgebracht door een condensator van 56 pF

2 aan de collector is een transistor aangesloten die alleen

de omschakelpulsen krijgt toegevoerd en die de spanning

op de collector 08hoog trekt bij het afschakelen. Om de

uitgang van de gelijkstroomversterker niet te zwaar te

belasten wordt deze transistor over een condensator in

serie met een weerstand gestuurd. Het bleek nodig deze

transistor een voorspanning te geven.

-in enkele basisleidingen zijn weerstanden opgenomen om

eventuele oscilleerneigingen te voorkomen.

-in serie met de diode is een weerstand van 5 o~~ gemonteerd

om de stroom door de diode te kunnen meten.
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-de voedingen van het eerste en het laatste deel van de

versterker zijn apart ontkoppeld om onderlinge beïnvloeding

door de grote optredende piekstromen in de eindtrap te voor

komen.

-i~ het schema zijn gelijksparningen, signaalspanningen

en pulsvormen aangegeven.
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4 De lichtopwekking, overdracht en detectie.

4.1 Algemene beschouwing.

In dit hoofdstuk worden die onderdelen behandeld die

direct met het licht te maken hebben. Dit houdt in: de over

gang electrische stroom-licht, het gehele optische systeem

van lenzen en spiegels en de detectie van het opvallenJo

gemoduleerde licht. Als doel hierbij kan men stellen dct de

uitgangsstroom van de detectiediode een zo groot mogelijke

waarde moet hebben bij een gegeven stroom door de zenddiode,

zonder dat het gehele optische systeem nodeloos groot en

ingewikkeld wordt.

4.2 De lichtuitstralende diode.

Deze lichtuitstralende diodes zijn voor verschillende

kleuren licht en in diverse uitvoerineen verkrijgbaar. Tn

alle gevallen is het uitstralend oppervlak een klein, v12k

plaatje halfgeleidermateriaal dat gedoopt is. Op dit pla2tje

is een dunne doorzichtige laag gelei~end materiaal a2nge

bracht waarop een aansluiting gemaakt is. Tussen de gelei

dende laag en de halfgeleider is nog een dunne laag andors

gedoopte halfgeleider a2nwezig. Op deze wij ze 'Ncrdt eon

diode gevormd, waarvan de aansluitingen het halfgeleider

plaatje en de geleidende laag zijn. (zie ook fig. 4.2)

Bij stroomdoorgang in de voorwaartsrichting van de diode

treedt in de omgevirt3 van de overgang recombiratie op, en

bij deze recombinatie komt infra-rode straling vrij (of,

afhankelijk van het "'ateriaal, een andere kleur) .

Dit licht verlaat de overgang in een willekeurige richting.

Licht dat in de rictttng van het halfgeleider~at~riaalv=lt

zal daar worden Geab~orb3erd, licht dat naar de andere zijde

v21t zal worden uit~23traald.

De voorzijde zal vnnuit de gehele ruimte met gelijke
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helderheid worden gezien. De verlichtingssterkte in ~en punt

is dan evenredig met de ruimtehoek waaronder het lichtend

vlak wordt waargenomen. Deze ruimtehoek is afhankelijk van

de hoek ~ tussen de normaal van het vlak en de lijn naar

het waarnemingspunt vc:muit het vlak en wel A~osot.., wDarin A
een constante is afhankelijk van afstand en diode.

In alle gevallen zal er licht geabsorbeerd en gereflec

teerd worden in de dunne laag halfgeleider en de geleidende

doorzichtige laag. Voor grote uitvalshoeken~ zal de verlies

factor sterk toenemen met deze hoek zodat de genoemde for

mule dan te hoge waarden voor de intensiteit oplevert. Dit

effect is echter in het volgende verwaarloosd.

4.3 De optiek.

4.3.1 Lichtbundeling bij de zenddióde.

Door het plaatsen van een le~s voor de diode is het moge

lijk het stralingsdiagram van de diode zodanig te wijzigen,

dat inplaats van een cosinusvornig verloop van de bunde~

het meeste licht in een nauwere bundel wordt uitgezonden.

Sen gedeelte van het licht gaat echter verloren omdat het

niet mogelijk is ook de randstralen op de juiste manier te

breken, zeker niet met e'8n enkelvoudise lens. ~Tet verlies

bedraagt ongeveer 50 % . De stralingsdiagrarnmen zien er als

volgt uit ~ig 4.1)

fig. 4.L5tralingsdiagrammen van een lichtdiode

zonder (a) en met (b) lens.

Bij gebruik van een lens wordt het licht dat niet verlo

ren gaat uitcezànden met een stralingsdiagram Acos no< ,
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waarbij n afhankelijk is van sterkte en plaatsing van de

lens. Er zijn diodes in de handel waarbij reeds zo'n lens

is aangebracht die dan tevens dient als afsluiting van het

diodehuis inplaats van gewoon glas.

Een nadeel van het gebruik van een lens voor de diode is

dat de schijnbare grootte van het lichtend vlak vergroot

wordt, en wel met dezelfde factor n waarmee de bundel ver

nauwd is. Bij de verkrijgbare diodes is n ca. 4. Dit is niet

opgegeven zodat de bepaling uit de grafieken moet geschieden.

De opbouw van een lichtdiode is nu als volgt: (fig. 4.2)

+-==~

G\Qnt\u\ti\'\~e""

lens

fig 4.2 Opbouw van een lichtdiode.

Een bewijs dat de schijnbare grootte van het lichtgevend

oppervlak toeneemt met dezelfde factor als die waarmee de

bundel is vernauwd staat vermeld in appendix I.

4.3.2 De optiek aan de zendzijde.

Het al dan niet virtuele voorwerp, de diode of de afbeel

ding ervan wordt als beeld gebruikt voor de "grote optiek"g

Deze heeft tot taak om op de gekozen: afstand, ca. 300 m,

alle stralen binnen een zo klein mogelijk oppervlak te laten

vallen. Het bljjkt dat dit tevens het punt is waarop de

afbeelding van het lichtend vlak scherp is. In het ideale

geval dat goed te benaderen-is komt alle licht dat vanuit, ,
het voorwerp op de optiek terecht komt ook inderdaad op de

afbeelding terecht. (fig 4.3)

De vergroting van de afbeelding is afhankelijk van de ver

houding voorwerpsafst8nd/beeldafstand. De verlichtingssterkte

van de afbeelding hangt van de grootte van de afbeelding af,
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se\''f~_r L

""C"kcl~..
'\Iooywcrp

dioQf.le~~

fig. 4.3 Schets van de stralengang door de optiek

alsmede van de hoéveelheid licht die in het optisch systeem

valt.

Neemt men nu een bepaalde diameter van lens of spiegel aan

en variëert men plaatsine en brandpu~tsafstand van de lens
I

vlak voor de diode zodanig dat steed~ dezelfde hoeveelheid

licht op lens of spiegel valt, dan blijkt tot onze verassing

dat de grootte van de afbeelding steeds gelijk blijft. De

brandpuntsafstand van de optiek verandert wel, maar om de

zelfde hoeveelheid licht erop te laten vallen moet de lictt

bundel met dezelfde factor vernauwd worden als W8armee de

brandpuntsafstand vergroot is. Dan wordt tevens de schijn

bare grootte van het voorwerp met dezelfde factor als de

brandpuntsafstand ver~root, zodat de verhouding voorwerps

gr~te/brandpuntsafst2ndsteeds constant blijft en dus de

afbeeldingsgro6tte ook. Omdat de grootte en de hoeveelheid

o~vallend licht const~nt zijn blijft ook de verlichtings

sterkte constant.

Als wij aannemen dat de optiek ideaal is, volgt hieruit dat

de bundelvernauwing S2en enkele zin heeft. De lens voor de

diode verhoogt alleen de lichtabsorptie en zou dus beter

weggelaten kunnen worden. Een grotere verlichtinGssterkte

van de afbeelding is dan alleen te verkrijgen door een gro

tere diameter van de lens of spiegel.

De optiek is echter niet ideaal. Bij een sferische spiegel,

het element dat tenslotte is gekozen, blijkt dat de 3fe

rische aberratie, een van de af~geldjngsfouten, ontoelaat

baar groot werd zodra de openingshoek groter werd dan 20 à 25~

De afwijking van een randstraal was dan vergelijkbaar met de
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grootte van de afbeelding. De berekeningen staan vermeld in

Appendix I.

Het bleek niet mogelijk in de handel lenzen en spiegels

te verkrijgen met een grotere dia~eter dan ca. 8 cm. Wél

zouden in de optische slijperij van de Technische Hogeschool

sferische spiegels tot 40 cm diameter geslepen kunnen worden.

In verband met het opdampen van de spiegelende laag in de

daar aanwezige opdampklok bleek het raadzaam de diameter tot

24 cm te beperken.

Voor deze diameter zijn de verdere berekeningen uitgevoerd.

Een scherpe afbeelding op grote afstand geschiedt met '3en

opiegel in de vorm van een omwentelingsparaboloide. (voor

eindige afstand in werkelijkheid een ellipsoide met voor

werp en afbeelding in de brandpunten.) Voor kleine openings

hoeken van de spiegel kan deze echter benaderd worden door

een boloppervlak. Voor openingshoeken verschillend van 0

introduceert dit echter een fout,de sferische aberratie.

Ook indien het voorwerp niet in de optische as ligt worden

afbeeldingsfouten geintroduceerd. Deze zijn in het volGende

geheel verwaarloosd, omdat het voorwerp steeds dicht bij de

as is geplaatst.

Als lichtbron voor het systeem kwamen 2 diodes in aanmerking

en wel :

*ITJTI

*rrnn

Erili type 473A, zijde van het emitterend vi~~kant 1,6
uitgezonden verEogen 0,9 mW

Monsanto r~E5A, zij de van het en:i tterend v*i.ikant 3,6
uitgezonden vermogen 14 mW

grootte tengevolge van de lens aan de

De werkelijke grootte bij de 473A is ca.

* schijnbare

voorzijde.

0,5 mmo

** de opgegeven gevoeligheid is 1,7 x 10
16

fotonen/amp.

1 foton = hv, h=6,625 ~ 10-34 Js, v = 330 x 1012 /s

I = 0,2 amp. Hieruit volgt: r = 0,87 mW

*** opgegeven op de specificatiebladen.

De richtkarakteristiek van beide diodes is vrijwel gelijk.

In eerste benadering ward dan ook het percentage op de
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spiegel vallende licht afgelezen van het specificatieblad

van de 1ill5A. (fig. 4.4)

.,.... c.c...t:-1c bi"".. ,"", (1\(

ke,"\ \4il: '3&~.l'\clc"" ',~t'
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fig 4.4 ~ichtkarakteristiekvan de ~m5A.

(overgenomen van het specificatiebl8d)

Wij gaan uit van fig 4.5 • De beeldafstand is 300 m en de

spiegel heeft een diameter van 24 cm.

fig 4.5 Afbeelding van het lichtend vlak door

een spiegel.

De brandpuntsafstand van de spiegel is °t12 m , de vergro-

ting bedraagt ~ = 2500 tg <f> • g ,

Wij kunnen nu voor iedere diode de grootte van de afbeelding

berekenen en het vermogen dat op de spiegel en daarna op de

afbeelding terecht komt. Het quotient van het oppervlak van

de afbeelding en de totale op het oppervlak vallende stra-

lingsenergie ( ! ) is dan de lichtflux op de afbeelding in

mW/m
2

• Het is gewenst dat deze lichtflux een zo groot moge

lijke waarde bereikt, mits het oppervlak van de afbeelding

groter blijft dan de opening van de optiek aan de ontvang

zijde. De resultaten van de berekeningen staan vermeld inde
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volgende tabel.

Hierin is:

~ de halve openingshoek van de spiegel in graden, gezien
vanuit het brandpunt.

% het gedeelte van het uitgezonden licht dat op de spiegel
terecht komt. (fig 4.4)

f de brandpuntsafstand van de spiegel in cm.
V de vergroting van het voorwerp op 300 mafstand
P het op de spiegel vallend vermogen in mW.

d de zijde van de afbeelding in cm.
t de vermogensflux op de afbeelding in mW/m2 •

De laatste 3 punten zijn zowel voor de 473A als voor de EE5A
berekend.

tabel 4.1 Het lichtvermogen per m2 (uit de grafiek)

473A TvIE5A
~ % f V P d i n d ~.L

50 0, ° :J.O;l 2970 0,53 475 0,024 8,4 1070 0,084
40 0,52 14,3 2100 0,45 336 0,042 7,3 765 0,1~4

30 0,40 20,8 1440 0,35 230 0,068 5,6 520 0,206
20 0,30 33 910 0,265 145 0,13 4,2 328 0,390
10 0,16 68 430 0,14 70 0,295 2,25 155 0,933

5 0,08 137 219 0,07 35 0,59 1,12 77 1,86

Uit deze tabel blij kt dat de vermogensflux groter wordt IJ_ij

afnemende hoeken. De grafiek waarmee de tabel is berekend
heeft voor deze hoeken slechts een geringe nauwkeurigheid.
Daarom is voor kleine hoeken de stralingskarakteristiek

analytisch berekend en wel zodanig dat de resultaten voor
grotere waarden aansloten bij de gegeven grafiek. (fig 4.4)

We nemen aan dat de lens de stralingskarakteristiek met
een factor 4 vernauwt, en dat in de aldus gevormde bundel
40% van het licht wordt geconcentreerd.
De richtkarakteristiek heeft dan de vorm ~~ Acosn~.

Beschouw nu fig. 4.6:
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fig. 4.6 Integratie over een ruimtehoek

Een ring op afstand r van het middelpunt heeft een oppervlak
2urdr, als we aannemen dat cos~ voor deze ring nog I gesteld

mag worden. Dit oppervlak is anders te schrijven als
21t'Rd«R sine>( of, aangezien sin x ~ x voor kleine hoeken,
~~R2d~. Voeren wij nu de richtkarakteristiek van de diode in
dan krijgen we de bijdrage van de ring aan het op de bol

opgevangen vermogen. Om het totaal binnen een kegel uitge
zonden ve~ogen te berekenen moeten wij deze functie inte
greren van 0 tot de openingshoek van de kegel.
Dit wordt de volgende integraal:

211' An.2JoI"}~ cos 40< doe = 0,4 x Po

Het volle vermogen van de gerichte bundel wordt uitgezonden
binnen een kegel met openingshoek ~/4. Om de nog aanwezige
constante te berekenen moeten wij voor deze wnarde de inte
graal berekenen.

2.1TAR
2 [sin 4o(°l + i c04 40< 1;/8 = 0,4 'x Po

Hieruit volgt AR~~cIO,67= ~
Voor een kegel met een kleinere openingshoek dan ~/8 geldt
nu:

F = 2/3 ( 4oc.. sin 40(. + cos 40( - I ) x F0
waarin Po het totaal uitgezonden vermogen is.

Deze functie kan benaderd worden door de sinus en de co
sinus in een reeks te ontwikkelen. Als wij dit doen vinden
wij het volgende:

:P = 2/3 {4 oe. ( 4'" _ (4-<) 33! +
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Na vereenvoudiging vinden wij het volgende:
P/F~_-(oc.) = 2/3 ( 80<2 - 320(4 + 28,50(6 .••• )

«moet hierin worden uitgedrukt in radialen ( 10 = 0,0175 rad ).
Voor verschillende waarden van de hoek is nu de waarde van
de functie bepaald. De resultaten staan vermeld in de tabel
hie"ronder en in fig 4.7. De .tabel is verder geheel analoog
aan die op blz. 18, ook de betekenis van de symbolen is
hetzelfde.

30

'0

fig. 4.7 Uitgezonden vermogen binnen een kegel
met halve openingshoek 0( als functie van cc.

tabel 4,,2 Het lichtvermogen per m2 (analytisch)
473A ME5A

0( % f V P d ~ p d ~
2 0,(0)64 344 87 OP059 14 0,30 0,090 31 0,94
4 0,026 173 170 0,024 28 0,305 0,36 62 0,94
5 0,040 138 218 0,036 35 0,280 0,56 78 0,94
6 0,056 114 264 0,051 43 0,275 0,78 95 0,87

-8 0,097 85 353 0,089 57 0,275 1,36 127 0,84
10 0,142 68 440 0,128 70 0,26 1,98 158 0,79
12 0,197 57 525 0,180 84 0,255 2,75 189 0,77
14 0,242 48 625 0,22 100 0,22 3,35 226 0,65
16 0,30 42 728 0,275 115 0,208 4,20 259 0,62
20 0,34 33 910 0,315 147 0,146 4,75 327 C',45
23 0,38 28 1070 0,35 172 0,1,2 5,53 384 0,38

6,65 0,068 0,30 43 0,061 6,9 12,7
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Wat betreft de grafiek nog het volgende:
Voor kleine hoeken is deze kwadratisch. Bij ongeveer 10°
wordt de stijging tegengewerkt door het toenemen van de
invloed van de 4e machts term. Als we ook de 69 machts term
nog meerekenen is de reeksontwil:keling betrouwbaar tot ca.

25°. De maxim~le helling van de grafiek treedt op bij ca. 12,5~

Uit de tabel blijkt dat het verkleinen van de openingshoek
van de spiegel tot minder dan 2x6° geen enkele zin heeft,
aangezien dit alleen verkleining van het beeld tot gevolg
heeft, zonder dat de helderheid van de lichtvlek groter
wordt. (Het gebied cos nO<'ltIl)
Bij ca. 16° gaat de helderheid van de lichtvlek sterk afval
len, dan worden ook die gedeelten van de bundel met een
lagere intensiteit op de spiegel gericht, wat de gemiddelde
intensiteit van de bundel terugbrengt.

Een hal~e hoek van 8 tot 10° lijkt mij ongeveer optimaal,
dan is er al een vrij grote lichtvlek, terwijl de verlichtings
sterkte nog niet noemenswaard is afgenomen. Ook de sferische
aberratie heeft dan nog een aanvaardbare waarde.

Onder aan de tabel zijn als vergelijking de gegevens ge
plaatst van een goed werkende proefopstelling met een over

brugde afstand van ongeveer 13 m. (zie fig. 4.8)
De zenddiode was de 473 A, de lens aan de zendkant had een
brandpuntsafstand van 30 cm en een diameter van 70 mm • De
openingshoek van de kegel bedroeg dus 13,3°, de halve ope
ningshoek 6,65°. Aan de ontvangzijde was een lens geplaatst
met f = 20 cm en een diameter van 2,8 cm.

c 30 ç"" ..

fig. 4.8 De proefopstelling

lens
fo:. 2.0(,,,,,,,
IJ 2.,8c_
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4.3.3. Concentratie van het licht op de ontvangdiode.

De ontvangoptiek heeft tot taak zoveel mogelijk van het

uitgezonden licht op het gevoelig oppervlak van de ontvang

diode te brengen.

Alle van belang zijnde licht komt vanuit de opening van

de zendoptiek. We kunnen dan deze opening als voorwerp be

schouwen en dit af gnan beelden op de ontvangdiode . Als Vle

de brandpuntsafstand van de optiek als gegeven beschouwen

heeft de gebroken lichtbundel de kleinste doorsnede op het

punt waar de afbeelding van het voo~Nerp scherp is.

Als we er verder nog voor zorgen dat de afbeelding geheel

op het gevoelig oppervlak van de diode valt, maken wij een

optimaal gebruik van het opvallende licht.

In principe kunnen wij uit de gegevens van de 6ntvangdiode

en de gewenste signaal-ruisverhouding berekenen hoeveel

lichtvermogen op het gevoelig oppervlak moet worden e;ebr2cht

om een goede overdracht te verkrijgen.

Dit is echter niet gebeurd, en wel om de volgende redenen:

1 Het exakte uitgezor:den vermogen is niet bekend, alleen de

in de vorige paragraaf berekende waarden staan ter be

schikking. Deze zijn echter bepaald met behulp van 2 ge

schátte grootheden, de richtingskarakteristiek en het

schijnbare lichtgevende oppervlak.

2 De ruis van de ingangsschakeling van de versterker is waar

schijnlijk aanmerkelijk groter dan de ruis van de diode.

Deze ruis variëert sterk met de toegepaste schakeling,

het is vrij moeili~k de waarde precies te b0rekenen.

3 Er is een zekere spreidi~g in het rendement er de ruis

van zend- en ontvangdiode en ingangstransistor.

Om al deze moeilijkheden te vermijden ben ik uitgegaan

van de re3ds genoemde proefopstelling.

In de tabel op blz. 30 is al een rij opgenomen ~inmdf(

waarin de berekende ~aarden voor de proefopstelling staan.
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De vermogensflux van de afbeelding bedroeg 12,7 mW/m2 •

De diameter van de opgestelde ontvanglens was 2,8 cm, het

oppervlak was dus 6,2.10-4m2 • Het door de leno opgevangen

vermogen is dan 7,9. 10-6w. Bij de gegeven opstelling

(fig. 4.8) wordt de grootte van de afbeelding 7o. 0i3 = 1,1 'rIT'.

Het oppervlak van de afbeelding is 0,9 mm2 • Dit is veel

meer dan het gevoeli~ oppervlak van de diode: O,~ mm 2

Als we aannemen dat de afbeelding egaal verlicht is, dan

komt van de totaal o;,~eva.ngen 7,9 P. W slechts l, 75,. W op de

juiste plaats terecht. '~et dit vermogen bleek het e chtor al

mogelijk een goede overdracht te verkrijgen. De signaal

ruisverhouding bedroeg aan de ujtgang van de lineaire ver

sterker ongeveer 2) à 25 dB. Demodulatie bleek vrijwel on

mogelijk te worden zodra deze verhouding tot ca.12 dB

gedaald was.

!'iemen wij nu het l'..ier'ooven berJkend vermogen als nood-

zakelijk aan, dan k2n uit de bekende vermogensflux van de

lichtvlek de mini~Ral benodigde opening van de optiek
')

berekend worden. De maximum flux bedrangt ca, 0,27 mW/m
c

•

Als alle orvallen~ licht benut wordt is de benodigde o[ening

1~~6 m2 = 65 c~~. Dit wordt bereikt bij een opening van

ca. 9 cm diameter. 0:1,lat het nuttig is een zekere veilig

heidsmarge in acht te nemen is besloten de ontvangoptiek

identiek te maken aan de zendoptiek. Bovendien zou hiervoor

dan dezelfde slijpsd~aal kunnen wor~en gebruikt, wat wel

tegen het extra mat?riaalverbruik opwoog.

Het opgevangen vermogen is nu ca 10 fw11f, de veiligheidsmarge

bedraagt meer dan 6x.

De grootte va:, de afb3eldi"1g var. de z3ndspiegel :JCdrélagt nu

240· °Z,6k;n mm = 0,6 ::UTl. (rond) Het gevoelig oppervlak h3:lft
.) vm

slechts een diameter van 0,5 mmo Dit heeft tot gevolG jat

het op de diode val18~d licht tot 0,65 daalt, en de veilig

hoidsmarge tot 3,5='. Het insteIl :m wordt iets minder kri ti8:::t,

De definitieve opstel~ing is opg?bo~Nd volgens fig. 4.S
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SfUC<3&1
~1ltC."'" f':1S'c.., ...ui~

-~--

----~JOOM

n::t::======~t::J-~- - ---

fig. 4.9 De definitieve opstelling van de optische

componenten.

4.4 De ontvangdiode.

De PIN lichtdetectiediode heeft vrijwel dezelfde fysisc~e

bouw als de lichtuitstralende diode. Als materiaal is hier
echter silicium toegepast.

In de omgeving van de,meestal gesperde, PU-overgang worden

door het invallende licht electronen en gaten vrijgemaakt
die dan voor de geleiding kunnen gaan zorgen. Er is een
vaste kans dat een opvallend foton geleiders vrijmaakt. De
stroom die door de overgang vloeit is dus vrijwel evenredig

met de intensiteit van het opvallende licht, afgezien van

de kleine lekstroom van de diode. Het blijkt voordele? te
hebben èen spanning in sperrichting over de diode aan te
brengen.

In de versterker worGt de stroom die door het licht wordt
opgewekt omgezet in een spanning die dan verder versterkt

wordt, Dit wordt in een volgend hoofdstuk behandeld.
De toegepaste diode is de 5082-4204 van Hewlett-Packard.

?
De gevoeligheid hiervan is I tA/m1:r/cm~, de donkerstroom 400 pA.
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5 De ontvanger.

5.1 Algemeen.

De in de PIN lichtgevoelige diode opgewekte stroom moet

nu worden omgezet in een spanning en deze moet worden ver

sterkt. Een eenvoudige en voor de hand liggende methode

voor de omzetting is om de stroom door een weerstand te

laten vloeien en de spanning over de weerstand te verster

ken.

De versterkte spanring bestaat uit het signaal met daarop

gesuperponeerd ruis. Om het signaal weer in goede staat te

verkrijgen, dwz. zonder ruis, wordt eerst het gelijkstroom

niveau hersteld en vervolgens wordt het in een blokhersteller

gevoerd. Hierna manifesteert de ruis zich nog slechts door

het niet volkomen vastliggen van de flanken van de ontvangen

pulsen. Na deze blokhersteller wordt het signaal via een

kabelversterker aan een kabel toegevoerd.

Na de kabel wordt het signaal nogmaals versterkt en dan

aan de demodulator toegevoerd. Deze demodulator bestaat uit

de eigenlijke demodulator en een synchronisatiepulsherkenner.

Zodra de synchronisatiepuls binnengekomen is worden vertra

gingselementen gestart die op de juiste tijdstippen de in

gangen van 5 flip-flops vrijgeven. Deze flip-flops nemen dan

de toestand over die op dat ogenblik aan de ingang van de

demodulator aanwezig is. De uitgangen van de flip-flops

vormen dan de uitgang van de demodulator.

5.2 De versterker

5.2.1 De ingangsschakeling.

Zoals opgemerkt is het eerst nodig de stroom die door de

diode worit afgeleverd om te zetten in een spanning, en wel

zo dat de bandbrgedte g~oot genoeg blijft. Een beperkte

bandbreedte heeft een grote stijgtijd tot gevolg.
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Tevens is gewenst dat zo weinig mogelijk ruis aan het ont

vangen signaal wordt ~oegevoegd. Deze 2 eisen blijken tegen

strijdig te zijn. Als de bandbreedte wordt opgevoerd neemt

het ruisvermogen toe. met dezelfde factor. Aangezien de band

breedtebeperking van de ingangstrap voornamelijk wordt ver
oorzaakt door parasitaire capaciteit is voor een grote band

breedte nodig dat de w3erstand waardoor de diodestroom moet

vloeien niet te groot is, waardoor de verkregen spanning
klein blijft.

(IJ . :: RB, P. : :rU1S slgn
B de bandbreedte en ~

Om de signaal ruisverhouding zo groot mogelijk te maken
moet men dus de bandbreedte tot het minimum beperken en de

weerstand zo groot mogelijk maken. Het optinum w9rdt bepaald

door de maximaal toelaatbare stijstijd, waarvoor ik hier

50 nsec gekozen heb, wat overeenkomt met een afsnijfrequentie
van omstreeks 10 MHz.

De eerste gedachte is om de diode op te nenen in het basis

circuit van een norNÏE transistor. Dit is echter niet gedaan

om de volgende redenen:

1 Bij niet te hoge stromen is er nog een vrij hoge i~~angs

impedantie (ca.?, 5 koh."'Il bij 1 mA stroom). De iYlgangs ir.1pe-·

dantie variëért sterk met de transistor, evenals de wissel

spanningsversterking. (tot 10x)

2 De transistor wordt niet juist aangepast waardoor vrlJ veel

ruis optreedt. Optimaal is ongeveer 100 ohm (BF 200).

Wel heb ik geprobeerd om de diode pm:-'-d3=di~met de lage

emitterimpedantie van een transistor af te sluiten, zodat
de ingangsimpedantie [~oed regelbaar was en de ingang ruis

arm kon worden afgesloten. Ook dit leverde echter geen

goede resultaten Of.

Tenslotte is toch ,3en normale spanningsversterker gebouwd
met een ruisarme fieldc~ffect transistor, de TIE 88, die vrij
wel ideaal wordt afGesloten met de weerstand waarover de

spanning wordt opgebouwd. Jeze ?ET heeft tot 100 MHz een

rv.isgetal van 0, SJ dB als de incan,':; wordt afgesloten met 1 koh:..I~.
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In het ingnngscircuit is tevens nog een terugkoppeling opge

nomen. Na deze eerste trap is nog een 2e gebouwd met een ver

wante FET, de 2N5245, en tenslotte nog een emittervolger.

De schakeling was nu als volgt: (fig. 5.1)

~~. te~\:si.,.r o
"

~~-f.:::l.-j

.Il.J1

\50 100 T Vel"" W1

fig. 5.1 Ingangsschakeling van de versterker.

Het bleek dat de werkelijk optredende capaciteit veel

groter is dan de verwachte bedradingscapaciteit, ondanks

de capaciteitsarme bouw, namelijk ca. 10 pF. Wellicht wordt

deze waarde veroorza8kt door de drain-gate terugwerking.

5.2.2 De breedband versterker

Achter de ingangsschakeling zijn een zestal versterkertraPP3n

geplaatst, alle wisselspanningsversterkers, die om onderlinge

beinvloeding te voorkomen in 2 verschillende gesloten meta

len kastjes zijn geplaatst.

De eerste trap van deze is weer een FET, TIS 88, om een

lage ruis te bereiken. De volgende 2 trappen bestaan uit

IC's, type 703, die oorspronkelijk bedoeld zijn om als IF

versterker te worden toegepast in FM ontvangtoestellen. Ook

voor deze toepassing hebben zij vrij goede eigenschappen.

Hierachter bevindt zich weer een emittervclger en een hoog-op

frequentiecorrectie die de flanken va~ de pulsen verbetert.

In deze versterker optredende neigingen tot instabiliteit

werden bestreden door:

-ontkoppelen met betere conde~satoren.

-oetere verbinding van het kastje met de aardpunten op de

print.

-condensatoren over de voedingslijnen.
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De versterking was ongeveer 50x = 34 dB.

Hat sch8ma luidde alG volgt: (fig. 5.2)

fig. 5.2 Schema van het eerste gedeelte van de

breedband versterker.

Voor het 2e gedeelte van de breedband verEterker zijn

transistoren 2N4124 toegepast. Iedere trap werd apart ont

koppeld om instabiliteiten zoveGI mogelijk te vermijden.

Op enkele emitters iG een hoogfrequent ontkoppeling aange

bracht om de hoge frequenties extra te versterken. Achter

de versterker is een emittervolger geplaatst om de uitgangs

impedantie te verlagen.

Het schema: (fig. 5.3)

o
fig. 5.3 Schema van het ?~ gedeelte van de breed-

band versterker.
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De versterking hiervan was ongeveer 100x 11
= 40 dB

5.2.3 Herstellen van het gelijkspanningsniveau, de blokher

steller en de kabelversterker.

Wij weten dat aan de uitgang van de versterker blokken

optreden met daarop gesuperponeerd ruis. De stijgtijd van

de blokken is ongeveer 50 nSGc. ~ij willen nu de ruis zoveel

mogelijk onderdrukken en de stijgtijd van de blokken ver

korten. Om de juiste pulslengte te behouden is het wenselijk

dat de blokhersteller precies op het midden van de flanken

reageert.

Hiervoor zorgt de volgende schakeling:

~et behulp van diodes worden zowel het hoogste als het laag

ste spanningsniveau uit het versterkte signaal vastgelegd.

De diodes krij geYi ee'1 voorspannir,g met behulp van emi tter

volgers om ook op kleine signalen te kunnen reageren. Bet

niveau midden tussen de gevonden sp8~ningen is het midden

van de flank, ook als er vèel ruis aanwezig is.

De ene, inverterende ,ingang van de comparator die als blo~:

hersteller wordt gebruikt wordt op dit niveau gebracht. Op

de andere, niet inverterende ingang, wordt het signaal zelf

toegevoerd.

Achter de comparator wordt weer een kabelversterker ge

plaatst die vrijwel identiek is met die, beschreven in 3.4.

Omdat in dezelfde kast nog een vrij gevoelige versterker

aanwezig is, is nog ontkoppeling toegepast omdat anders bij

aansluiting van de kabel instabiliteit optrad door terug

werking met een vertraging van ca. 20 naec

Deze ontkoppeling is als volgt bereikt:

-de kabel is niet op de kast maar op de print geaard, op de

-aansluiting van de kabelversterker.

-de kabelversterkingsvoeding is apart ontkoppeld in de di-

recte omgeving van de versterker en de kabel.

Ook de comparatorvocdj;~gwas reeds a:rart ontkoppeld.

Het schera van de in deze paragraaf behandelde elektronica

is te vinden in fig.5.4
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fig. 5.4 Het schema van de gelijkstroomniveau
hersteller, de blokhersteller en de

kabelversterker.

5.3 De demodulator.

Na de kabel wordt het signaal versterkt door een 2-traps

versterker tot de pulshoocte ongeveer 4 V bedraagt.

Nu is het eerst nodig om de sY'lchronisatiepuls van 300 nsec

te onderscheiden. Aangezien de pulsduur door de ruis iets
kan variëren moeten we een bepaald gebied aannemen waartussen

de tijdsduur mag liggen. Dit is genomen tussen 250 en 350 nsee,

midden tussen de ideale lengte van de synchronisatiepuls en

1 resp.2 signaalpulsen.

De pulsduurdetector werkt als volgt: (fig. 5.5)

15 _ c )

Tr--"1 --0;<....16-+ Q
~ ---';J

Ir.....V,
fig. 5.5 T'ulsvormen bi.j de pulsduurdetector .
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Op de opkomende flank van een puls wordt een monostabiele

multivibrator gestart met een looptijd van 300 nsec. Zowel

op de afvalflank van deze puls als van de te meten puls

wordt weer een monostabiele multivibrator Gestart met een

vrij korte looptijd. Als de synchronisatiepuls wordt toe

gevoerd moeten deze korte pulsen samenvallen. Dit wordt

geconstateerd met een poortscha1rJling, die alleen als de

pulsen tegelijk aar~ezig zijn een positieve spanning afgeeft.

Zodra deze spanning optreedt worde~ een 5-tal vertragings

elementen gestart met een looptijd van ca. 300,500, .. 1100

nsec. Het meest ideale tijdstip voor detectié van een puls

is iIT~ers in het midden.

Zodra de irgestelde tijd is verlopen worden de ingangen

van een flip-flop gedurende korte tijd vrijgegeven zodat

het signaal dat op dat ogenblik op de ingang aanwezig is

wordt overgenomen op de uitgang van de betreffende flip-flo~.

Deze uitgangen zijn tevens de uitgangcr van de demodulator.

Als door een fout of door ruis het synchroni[~atiesignaal

een keer niet gedetecteerd wordt dan wordt door een ingJ

bouwde schakeling ervoor gezorgd det de vertragingsele:nen

ten toch gestart wordèn. Op den duur gaat dan natuurlijk de

juiste synchronisati~ toch verloren.

Het blokschema va~ de demodulator staat ir fIS. 5.5

~en uitvoeriger beschrijving van de demodulator is te vinder

in het stageverslag van ~. Hartlief, die de demodulator

tevens ontworpen en geboln~d hee~t. (1itt. 1)

1---1
~he.~.,ele.",e.~

L:..:...:.J--r--r~.~__ 2

3

1--- ~

5

fig. 5.~ ~lokschema v~n ~e ~e~0dul~tor.
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6 De verwezenlijking

6.1 De kastjes van modulator en demo~ulator

De modulator en de denlodulator zijn beide in standaard

instrumentkastjes ondergebracht tesamen met de vereiste

gelijkspanningsvoedingen.

De printplaat jes van de modulator en demodulator zijn met

behulp van Amphenol connectors in de kastjes gemonteerd..

Ook de standaard voedingen zijn op deze wijze in de kastjes

bevestigd; de nettrar':.sformator is op een zijwand geschroefd.

Op de frontplaat van de kastjes zijn alle aansluitingen en

bedieningsorganen aanGebracht, te weten:

voor de modulator: 5 ingangen

5 driestandenschakelaars, voor elk

kanaal één:

standen: transmissie

puls aanwezig ("1l!)

puls afwezig ("0 11
)

uitGang R.=50 Ohm
1

controle uitgang

voor de demodulator: ingang

5 uitgangen

voor beide: netschakelaar (dubbelpolig)

zekering

contr~lelampje aa~/uit

Voor een schets van de kastjes 2ie 6.1.

e"~_d\41n.-d

'''/\oIï': (~*' ..

, ....ocl ••).~~
u i" II'~ S'o.tl

~ ct.•<,,-\c.1Ql:l~

F===~~~~n_o---L
1''''"\-p~t:
......1:' c.._clc-o..

fig. 6.1 3chets van een (de-)modulatorkastje.
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6.2 De montage van de spiegels en de lichtdiodes

De spiegels, de zend- resp.ontvangdiodes en de bijbehorende

electronische schakelingen zijn gemonteerd in een chassis van

aluminiumplaat. Zie voor een beeld van de constructie fig 6.2.

rui~

fig 6.2 ~e montage van spiegels en lichtdiodes,

Zoals reeds vermeld heboen de spiegels een diailleter van 24 cm

en een brandpuntsafstand van 75 cm. De spiegelende laag be

staat uit goud, dat bij de golflengte waarbij gewerkt wordt

ca 98% van het opvallende licht reflecteert en dat niet

verweert.

Ongeveer in het brandpunt van de spiegel zijn de zend

en ontvangdiode geplaatst. De posities hiervan zijn nog

enigszins instelbaar door de G81wezigheid van schroefdraad

in het ophangingssysteem. (zie fig. 6.2)

Achter de spiegels zijn de de gelijkspan~ingsvoedingen

geplaatst; de transformator e~ de stabilisatorprint. De

laatste is met Amphenol connectors bevestigd.

De krachtversterker bij de zender is eveneens met een

connector in de kast bevestigd, dicht bij de diode.

De ontv&~gversterker is in 3 verschillende kastjes onder

gebracht. De 2 laatste zijn op de bodem van de kast geplakt,

de Ie is om de ontvangdiode hesngebouwd en beweegt mee met

de instelling.

Over het geheel is een kap geplaatst van aluminiumplaat.

Aan de voorzijde echter is een ruit aangebracht van aan

beide zijden ontspieGeld glas, dit om een zo groot mogelijke

hoeveelheid licht door te laten.

.-.43A
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fig 6.3 De spiegelkasten en de (de-)modulator-
kastjes.

Bij de kast van de zender,die in de buitenlucht opgesteld
staat speelde de weersbestendigheid van de kast nog een rol.
Om nat worden van de ruit te voorkomen steekt de aluminium
kap nog een stuk over de ruit heen naar voren, tevens zijn
voor deze kast weerbestendige connectors gebruikt voor de
kabels die signaal en netspanning toevoeren.

Op de foto's fig. 6.3 en 6.4 staan de kasten van de spiegels
afgebeeld alsmede de kastjes van modulator en demodulator.

-.44
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fig.6.4 De zenderkast en liet modulatorkastje.

6.3 Het opwekken van de voedingsspanningen

De voedingsspanningen worden opgewekt met behulp van
AUCON gestabiliseerde voedingen die op printplaat gemonteerd
zijn. Deze schakelingen betrekken hun spanning en stroom uit
transformatoren die 20 V, 0,5-0,7 A kunnen afgeven.
In de netleidingen is steeds een zekering aangebracht, bij
de modulator en de demodulator is tevens een dubbelpolige
netschakelaar en een contr6lelampje aangebracht.
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7 COl1c]ucic.

Bij beproeving V3.1~ het gebouvyde systeem bleek dit naar

behoren te functio~~eren.

Aan de uitgang van de lineaire ontvangversterkertrad

een ruis op van ca. 0,3 V top-top. De spanningssprong bij

overgang geen puls-puls was ca. 1,3 V, de top-top afstand

was echter ca. 2 V (zie fig. 7.1).

,(

" I .,3 V
o,3V~:: - - - _ I

..1-__ --. I

- - _ .J
---

---- - ... -

2.V

fig. 7.1 Het ontvangen signaal.

:0Temen wij nu een blokvormig sienaal aan met een hoogte

van 1,3 V met daarop gesuperponeerd ruis met een normale

verdeling met cr= 0,15 V en nem,,;n vrij aan dat de detector

ideaal is ( "puls ll b;3s1icsing indien op het bGslissings

oGenblik V. ooven 0,65 V ligt) dan is de kans dat een
ln

foute beslissing Genonen wordt
·.D. ( , -6x ) 4,3~) = ca. 5.10

Er zijnca. 6.l05besli3si:gen per kanaal per sec.; er treden

onder deze omstandigh~den dan gemiddeld 3 fout~n per sec. op.

~ij moeten echter ovsrwegen dat

a dG gestelde ~waarschijnlijk 1,5 à 2 x te groot is.

De dis moeilijk te schotten uit het oscilloscoop

b3eld.

b op het jesliasingsmoment"is de signaalspanning

meer da~ 0,65 V boven de beslissingsdrempel.

c de ruis is ~andb8grensd

d het bCGlissi~gsorgaanwerkt niet ideaal

\ ;~r zullel-: dus v3cl m~"~der fouten uptr8o.el"l dan berekend
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~ij de beproeving was de ontvangerkast niet vast opgesteld.

Uit d~pgedane ervaringen blijkt dat voor de definitieve
opstelling zowel de 7ende~ als de ontvangerkast zeer degelijk

vastgezet moeten worden.

De fijninstelling net schroefdra8d fUl1ctionneerde niet 1132.r

behoren zodat de jui~te plaats van de diodes zeer moeilijk

in te stellen was. Om een goede uitlijning mogelijk te maken

moet deze fijninstelling beslist verbeterd worden. WaurGch~n

lij k kan de 8ignaal--~uisverhoudi:nr::nog iets boven de ~waarde
komen die nu is bereikt.

~en ander punt van belang is de reinheid van de glasopper-
",." ne,t geJ>o~w

vlakken. Bij de beproeving was het vensterAaall de buit8n3~jèe

niet schoon (de ontvanrer was, in tegenstelling tot de zender,

binnen opgesteld) wat nog ca 30% signaalverlies veroorz~akt3.

De invloed van mist, regen e.d. op dJ overdracht kon door

de onstabiliteit V2~ de opstelling en de korte duur 2rvan

~let worden bepaald.

Over eventuele ontwikkelingsmogelijkheden en andere toep~G

singen nog het volgende:

De gevoeligheid van de ontvanger l;:an aanmerkelij k oPGGvo.Jrd

worden als de bandbreedte van de ontvanger wordt begrensd.

Dit betekent dat dan 6f de afstand vergroot kan ~orden, 6f

de optiek minder lichtsterk hoeft te zijn.

De hoeveelheid oV0rge~rochte irfoTInatie vermindert echter ook.
Bij een langere pulsduur km'. Jen n~,dere methode van vertrc,

Ging worden gebruikt, bv. het tellen van het aantal periodon
afkomstig uit een LC-oscillator. TIet is mogelijk de oscilla

toren in zender én ontvanger minder dan 1:105 in frequentie

van alk2ar te laten afwijken. ~en pulstrein van 104pulsen

kan dar.. zonder moei te ',vorden verworkt.

Ook de pulsduurbep.J.li~g l:an door tellen g·::;'Jeuren. De Iil2xi-

male telfrequentie bedraaGt ca 25 ~ruz. De puls duur wordt dan

oei:-'a2.1d I:1et ::~en ormmr.1keurigheld van 40 nsec. ~ij ee~1 maxL:1,-~al

toolaatbare fout van lO~ is de miniDale d~ur van een te m3ten
puls 400 nsec.
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Bij lage

Blokschema van de verbinding

In dit blokschema staat bij ieder blokje vermeld waar het
volledige schakelschema van het blokje te vinden is.
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Appendix I Nadere beGchouwing van enkele optische problemen.

Als de bundelbreedte verkleind wordt, neemt de schijnbare
voonverpsgrootte met dez31fde factor toe.

Het bewijs hiervoor verloopt als volgt: (zie fig. AI.l)
\~",ç

v

Vl=~
k:

fig. AI.l Verandering van schijnbare grootte.

Wij nemen nu ideale pl:J.tte positieve lenzen aan en plaé:tsel':
het voorwerp tussen brandpunt en 13nsvlak. Alle stralen uit
" t teen pun van het voorwerp zullen blijven divergeren. De ma (3

van divergentie zal echter afnemen.

In het lensvlak zul13n 2 stralen die uit één punt komen en
een kleine hoek &met elkaar maken een afstand bV hebben
\vaarin v de afstand van het voorwerp tot de lens is.

Na breking door de lens is de hock bl= kb (k <1, afhankelijk
van de lens en van v). Men kan nu een schijnbare voorwerps
afstand v' bepalen zodanig dat ~'v' = ~v ;, c ..- De stralen

schijnen nu uit een punt te komen op afstand v' achter de

lens. v' is dan ~.v. Dit geldt voor alle punten van het vocr
werp, zodat dit grotere afmetingen schijnt te hebben.
Het resultaat geldt slechts voor kleine hoeken' omdat gesteld.

is dat tg Ó 11: 6, en verder vertonen de lenzen lensfouten.

Het resultaat geldt ook voor andere bplossingen die een
hoek verkleinen zoals de volgende met een re~el beeld,
(fig.AI.2) ook hier neemt de voorwerpsgrootte toe met dezelfde
factor.



-50-

fig. AI.2 Vernauwing van de lichtbundel door

afbeelding als reëel beeld.

Sferische aberratie van een bolvormige spiegel.

De ideale spiegel voor het afbeelden van een voorwerp op

grote afstand is een parabolorde spiegel. Voor kleine ope

ningshoeken is deze te benaderen door een bolvor~ige spiegel.

Voor grotere hoeken levert deze sferische aberratie.

De berekening hiervan gaat als volgt: (zie fig. ~I.3)

r lcaro.\o00\ ~ '1 + '1.1l..)( =: 0

M (- R)

fig. AI.3 Bepaling van de sferische aberratie.

Een lichtstra~l vertrekt onder een hoek ~ uit F langs de lijn

y = I> (x + -dB). Deze snijdt de cirkel in het punt waarvoor

geldt:

Opgelost:

x
2 + ,2(x + ~R)2 + 2Rx = 0

x - ~2R + 2R) ± V(i~ + 2R)2 -(1 +i~'
12 - 2 (1 +1 )

De grootste oplossing ~ordt g~W~t 4
x = -R ~ + 2 ---2_ +

1 - 2 (1 + .
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De bijbehorende y is:

( y = ~ (x + 11\) )
\ I ... %2 i

= fR \L1!R + 4 - 1
Y 2(1 + ~2)

De richtingscoëfficient van de normaal op de cirkel in het

punt (x,y) is:

l/y' = ..L
R+x

zodat, als we de gevonden waarden invullen,

tgp= ~ 1 - V3,2 + 4 '
·~2 + V3i2~

Bezien W1J nu de parabool.
De lichtstraol snijdt deze in het punt waarvoor geldt

y2 + 2R( i - ~R ) = 0

Lossen we hieruit y Op' dan blijkt

V 2 'R + R 2y=i- i\7+R
Van de 2 oplossingen wtrdt ook hjer weer de grootste gewenst

y ~ f( V1 + p2 1_ 1 )

De richtingscoeffici~nt van de normaal in een punt (x,y) op

de parabool is.y/R, dit levert:

V 2'
tg 0< = 1 + ~ - 1

i
Als we de straal uit F om de normaal gaan spiegelen blijkt

inderdaad dat de gespiegelde straal evenwijdig is aan de

lengteas ~

Voor +"0 worden de normalen van cirkel en parabool even
Vlij dit; en is de af'.vi-i king van de bolspiegel dus :::: O.

Een af~ijking van de ideale hoek von de normaal, dwz. van
die van de pnrabool heeft een fout in de richting van de

uitv&llende straal tot gevolg die 2x zo groot is als die in
de normaal. De afwijking heeft ,"lezelfde richting als die in
de normaal.

De fouthoek verkrij gen ,ve door y= (J -G< te bepalen.

Van de hoeken 0( en ~ he':::ben wij zojuist de tangens berekend.
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Er geldt:

tg t =
tg\l - tgo<

1 + tgoe tg~

Ingevuld

Na vereenvoudiging

~ I VI + ~2·.V 4 + 3/)2' - "4+ 31)2' _ <ti2

~ ~ VI + ~2' + V4 + 3 ~2 - 1

Een verdere benadering door gebruikmaking van V'-::l-+-x p; 1 +1x

is niet mogelijk, dit levert voor iedere ~ ~= 0 op, wat te

verwachten was aangezien de cirkel een kwadratische benadering

is van een parabool.

Het bleek nodig de bovenstaande vorm nauwkeurig uit te reke

nen voor iedere gewenste waarde van ~. (tot in 6 decimalen)

Dit leverde tenslotte de volgende tabel op:

~= 0,1 = tg ~ 4'= 5,72 0 y= 70. 10-6 op 300 m 42 I11JTI (2~ )

~= 0,2 = tg 'P Cf= 11,32° ~= 425.10- 6 op 300 m 26 cm !l

ei= 0,3 tg'P 'f= 16,70 -3 300 90= ~= 1,54.10 op m cm Tl

!= 0,4 tg IE> 'f= 21 SO 6 -3 300 4= r= ,7. 10 op m m n,

De stij ging was groter dan die ,behorend bij een kromme

volgens x 3 maar kleiner dan die volgens x 4 •

Zodra~groter wordt dan ca. 110 wordt de fout vergelijkbaar

met de voorwerpsgrootte en is de spiegel niet goed meer voor

bundeling te gebruikon.(hfst.4) Voor werk~l~jk sche~pe

afbeeldingen is echter ook bij 5,720 de sferische aberratie

nog te groot.
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Appendix 11 Enkele niet toegepaste schakelingen.

Een modulatorschakeling die gestuurd wordt door een zaag

tandspanning.

Bij deze schakeling ~erd met behulp van de synchronisatie

puls een zaagtal1dspanrring opgewekt • Op deze spanning ','/8 rd

een 6-tal Schmitt-triggers aangesloten waarvan de omklap

spanning door middel van een potentiometer kon worden inge

steld. Voor elk kanaal was een poortschakeling gebouwd die

alleen dan spanning opbouwde als SchJni tt-trigger n al wao

omgeklapt terNijl dit met u+l nOG ni~t het geval was.

Alleen in dit geval was namelijk de basis van de bovenste

transistor in de poortschakeling op een hogere potentiaal

dan die van de onderste.

~adulatie kon plaatsvinden door de opgewekte puls kort te

sluiten. ~el werd da~ de fase omgekeerd. (geen signaol puls)

Zoals reeds opgemerkt voldeed de ~chakeling toch niet vol

ledig, onder andere omdat de onderlinge beinvloeding van de

instellingen vooral in de uiterste standen vrij broot ~as.

'Iellicht was dit te wijten aan de schakelpulsen van de

Schmitt-triggers.

Vermoedelijk kan bij een zorgvuldig ontwerp het toegepaste

principe toch wel tot een redelijk nauwkeurige schakeling

leiden.

Het schema luidde els volgt: (fig. AII.l)

r---r-........ +-15'1

4---,---40 UIT
(I kQ.,QaI)

IN
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Een analoge synchronisatiepulsdetector

Naast het in de demodulator toegepaste principe om de syn

chronisatiepuls te detecteren, het constateren of de afval

flanken ongeveer samenvallen, is er n.og een ilndere mogeli2k

heid: de lengte van de binnenkomende puls meten en de pulsen

die binnen de tolerantie vallen als synchronisatiepuls be

schouwen.

De analoGe detector werkt volger.s het volgende

(fig. A1""[".2)

princ:::_pe.

~tl?
ZA"'~- 'wi"cl.w

,?oo",-t
de

T,q.~%> - f--+-, r
d\sc.~

~~.

I - I

~ I1

s"o nSec 50 n~ce-L...- ,.
lof ER LAQf.),jUi"TLEZtnI

fig. ~II.2 BlokschJm~ va- de a~alc~c

synchronis~tierulsd9tector.

Als een puls binnenkont wordt een condJnsator ontladen. ne

spanning op de conde~1iJ3.tor is dan 3en maat voor de duur van

de puls. ~odra de puls afvalt houdt uiteraard meteen de

ontlading op. Op dat ogenblik wor~t de uitgang van een

window-discriminator vrijgegeven 0ie allee'1 als de span~ing

op de condensator binnen een bepaald, in te stellen,gebied

ligt een ~eG&tieve s~~nning afgeeft. neze 8pan~ing wo~dt ge

inverteerd en als stuurpuls gebruikt voor de demodulator.

Vóór de v~lgende ?uls op kan treden wordt de condensator

~GQr op de begins:8nnil1g gebracht.

Eet vrij g8ven e,l het .-:3 ~r laden ~,',rordt geregeld door op de

8.fvalpuls reagerel1de ;11Onostabiele mul tivibratoren.

ne schakeling volgens fig. AII.3 is gebouwd voor het dubbele

van de thans toegepaste frequentie, waarbij de synchronisa

tiepuls 150 nsec lang is en de signaalpulsen-en rusten 100 nsee.
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Bij dezo frequentie leverde de herlading van de condensator

in minder dan ca. 40 nsec moeilijkhoden. Het bleek niet mo

Gelij Ic de transistor w:::,armee dit laden geregeld vlerd "Neer

snel genoeg in sperrende toestand te brengen. Hierdoor

wordt de ontlaadstroom gedurende het eerste deel van de

volgende puls niet door ~e condensator geleverd maar door

deze transistor, waardoor de gemeten lengte voor deze puls

te kort uitvalt.

Door het direct na afloop van de puls overnemen van de

spanning op de condensator in een geheugen kan voor het

herladen een langere tijd worden.üitgetrokken. Het op 0

stellen van het geh8ugen kan gedurende de pulsen worden

uitgevoerd. Deze oplossing is 8chter niet toegepast.

Het schema luidde als volgt: (fig. AII.3)

fiG_ All.: ~chema vaD de a~31oge sjDc~ronioatie-
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Afregel- en uitlijnaanwijzigingen

afregeling zender

A "[h· ~:U Sy,,"c.
t- .

~ ft kr (1-ase. St ~
C J 'P O?

n ~f ~t- D S~ fl \(f~ \cr ~ü S\:.,. L ?
[1>

"cO' tJ Ic....

'Fç}] sI: r~ 3 Ü SI:- f-,. 11'N P

indeling print I indeling print 11

H De herhalingsfrequentie kan fijn worden ingesteld op print I

met de trimmer van 25 pF, de grofinstelling gebeurt door

vervanging va~ de cond3nsator. (aangebracht op pennen) pt A

Gewenst: periodeduur 1,7 jusec (meten op re aansl A)

~ De duur van de synchronisatiepuls kan fijn worden ingesteld

met een variabele weerstand (B), grof door vervanging van

de condensator (C, op pennen)

Vereiste pulsduur: 300 nsec ( meten op re sausl COlld. C)

* De duur van de vertraging voor de verschillende kanalen

kan' op dezelfde wijze worden ingesteld als de duu~ van de

:Jynchronisatiepuls. frint I kan 2(n,:~-;;), kan 4 (l~,G)

"rint TI kan 1 (II,J), kan 5 (1\,L) en kan 3 (L:,N).

Gewenste vertraging: 1:200, 2:400, 3:600, 4:800, 5:1000 nsec

~De duur van de sicnaalpulsen kan al10en grof worden inge:Jt01d

door vervanging van de condensatoren (P)

Instellen op 200 nsec pulsduur (re aansI. cond P)

* De enige in3telw0ersta~d op de print van de kra6htversterker

Jient er voor om de pulc:;:oogte binnen bepaalde grenzen :0
:~unnen instellen. (mete:: over de R van 5 ohm; pG:c.nen na3.ot '.ü J Ga::,';)
Tn te stellen: geDiddelde t2tale gelijkctroom bij 5 inge-

schakelde kanalen 200 mA, topstroom 260 mA.

~frc~eling ontvanser

neze wordt beschreven i~ litt. 1
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Uitlijnen optiek

Richt eerst de zende~ en ontvangerkast zo goed mogelijk

op elkaar door ze zoda~ig te plaatsen dat men, als men over

de hoeken kijkt, de andere kast ziet. Hen kan, on dit te

vergemakkelijken, een vizier improviseren van bv. lucifer

stokjes die op de kast geplakt worden. (zie fig.)
~-~. _. ~

,_.- - - -~-P
l")laats nu op de plaats van de diodes lampj es. Als het go-ad

is ziet men dan op de plaats van de andere kast staande

een fel lichtpuntje. Door op verschillende punten in de

gevormde afbeelding waar te nemen kan men de grootte en de

Jigging van de afbeelding bepalen. Is men buiten de afbeel

ding, dan ziet men geen lichtpuntje.

~ls een persoon in de afbeelding gaat staan en zijn bevindin

gen doorgeeft aan een ander die de zender bijstelt (met de

fi~nregeling) kan de afb~elding precies op de plaats van

de ontva'''ger worden ge"racht.

-'et spreekt vanzelf dat het lampj e Goed geplaatst moet zij l'l.

lan beide zijden is oole afstandinstelling nodig. Plaats daar

voor aan de andere zijde een lampje en verschuif de plaat

waarin de diode zodanig dat de afbeelding van ae~zender~zo

klein mogelijk wordt op de plaats van de diode, zo ook aan

de zenderkant, de afh8~lding van de ontvanger.

!\ls het goed is is er n::::. verrvij dering van de lampj es e.n her

;laatsing van de diodes al overdracht.

'ranipuleer zodanig r1,~t de fij ninstelling dat maximum signaal

wordt verkre~en. ( signaal aftakken aan de~uitgang van de

lineaire versterker; blauwe draad in de grootste versterker

kast~ duidelijke aflezing op een oscilloscoop)

De richting waarin de afbeelding van de zenddiode eventueel

is verschoven kan worden bepaald door te meten of meer licht

door boven- resp. onderkant of door de linker- of rechterkant

komt. In het ideale gev,-ü is het venster van de o:1tvanger
egaal verlicht. (Af~t-kke,n VCU1 een. helft Val'] ~ t.l1hee...open~ ~ee.ft h.ler"va.n een l.ridr(,k.)

Voor het uitlijnen is een goede cOlmTIunicatie tussen plaats

van de zender en de plaats van de ontvanger onontbeerlijk.

Gebruikt zijn walkie-talkies.
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