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In di t afstudeerverslag worden het ontwerp en de gedeeltelijke

realisatie van een 16 kanalen telemetrie zender behandeld.

Na een literatuurstudie waarin verschillende modulatie- en

multiplex systemen zijn bestudeerd is een keuze hieruit gedaan.

Eerst is theoretisch het systeem behandeld waarna een gedeelte

van de zender-schake ling is verwezenlijkt.

Aan het eind Vdn dit verslag zijn enige belangrijke aanwijzingen

gegeven omtrent de opzet voor een ontvanger voor dit systeem.
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1. Inleiding

Bij onderzoekingen aan de motoriek van de mens is men sterk ge

interesseerd in de bewegingen en versehuivingen van de ledematen

en de gewriehten of gedeel ten hiervan. Daar de meeste van deze be

wegingen door de spieren tot stand worden gebraeht, is het bij de

bestudering van de motoriek gereehtvaardigd meerdere spiergroepen

of afzonderlijke spieren in het onderzoek te betrekken. Het over

grote deel aan inforrnatie over de spieren wordt verkregen uit het

elektromyogram, verder afgekort tot E.M.G.

In dit E.M.G. 1S de elektrisehe aetiviteit vlak v66r en 1n de

beginfase van de spiereontraetie opgetekend.

Dit voor de bestudering van de samenhang der bewegingen zo belangrijke

elektromyogram kan 1n twee toestanden verkregen worden te weten, in

de rusttoestand en 1n de bewegingstoestand.

In de rusttoestand, wanneer de persoon passief is, kan op eenvoudige

wijze een goed storingsvrij E.M.G. worden opgenomen. Echter in de

bewegingstoestand, wanneer de persoon zieh op verzoek aetief gedraagt,

is het aanzienlijk moeilijker eenzelfde kwaliteit E.M.G. te verkrijgen

als in de rusttoestand. De kwaliteit van het E.M.G. zal dan verregaand

verbeterd kunnen worden door toepassing van een goed verremeetsysteem.

Het ontbreken eehter van een voor dit doel adequaat telemetriesysteem

is de aanzet geweest tot een onderzoek waarin de theoretisehe bestaans

mogelijkheid en de in de praetijk te realiseren sehakelingen der

eomponenten zijn bestudeerd.

De eisen waaraan dit systeem zal moe ten voldoen worden 1n paragraaf

2.2. nog nader behandeld.

Het resultaat van deze studie 1S 1n het onderhavige afstudeerverslag

neergelegd.
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2. Overwegingen bij~euze va_I~_he t telemetriesysteern

2.1. De noodzaak van een telemetriesysteem en de eisen waaraan het

systeem moet voldoen.

Bij de opnarne van een actief E.M.G. z~Jn er enige factoren die de

kwaliteit van het E.M.G. nadelig beInvloeden en de opname bemoeilijken.

De belangrijkste is weI de beperking in de bewegingsvrijheid van de

persoon bij wie het E.}1.G. wordt opgenomen ten gevolge van de aanwezig

heid van de signaalvoerende draden. Deze beperking aIleen al recht

vaardigt op overtuigende wijze de noodzaak van het gebruik van een

telemetriesysteem.

Daarenboven treden er nog enkele andere problemen ten gevolge van de

bedrading op zoals de verschuiving der opname elektroden tijdens de

bewegingen en de moeilijke bevestiging ervan ten gevolge van het gewicht

en de torsie der draden. Tevens is bij gebruik van een batterij-gevoed

telemetriesysteem de kans tot elektrocutie tot nul teruggebracht.

Op grond van het bovenstaande is de noodzaak van een telemetriesysteem

duidelijk aangetoond.

Daar er bij de beweging der ledematen meerdere sp~ergroepen betrokken

zijn. behoeft het geen betoog dat het telemetriesysteem de informatie

van een aantal spiergroepen simultaan moet kunnen overbrengen, vandaar

dat een meerkanalen telemetriesysteem is gewenst. Op dit moment worden

aan 12 spiergroepen tegelijk metingen verricht, terwijl nu reeds de wens

voor 16 kanalen kenbaar is gemaakt. Hierdoor en met de op dit gebied

verwachte snelle ontwikkeling is besloten een 16 kanalen telemetrie

systeem te ontwerpen dat aan de volgende eisen dient te voldoen:

a) Het telemetriesysteeru moet geschikt zijn voor 16 kanalen.

b) Er dienen 2 referentiekanalen aanwezig te zijn.

c) De ingangsgevoeligheid dient z6 groot te zijn dat analoge signalen

van 40 ~Volt amplitude tot 3 mVolt amplitude moeten kunnen worden

verwerkt.

d) De cornmon mode rejectie moet groter dan 1000 z~Jn.

e) De amplitudekarakteristiek dient recht te zijn voor frequenties tussen

de 20 Hz en 1000 Hz.

o De informatie dient aan de ui tgang van de ontvanger analoog aanwez ~g

te z~Jn.
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g) De zender dient batterij-gevoed te z~Jn en meer dan 10 uur achtereen

~n bedrijf te kunnen z~Jn.

h) De ingangsimpedantie moet groter dan I Mohm z~Jn.

De informatie die met het telemetriesysteem wordt overgebracht moet

als voornaamste inlichting de coordinatie van de verschillende spier

activiteiten bevatten.

Bij het ontwerp van het systeem zoals ~n dit verslag beschreven ~s

met deze eisen rekening gehouden.

2.2. De mogelijke telemetriesystemen en de motivatie van de keuze van

het tijd-multiplex P.D.M. systeem.

Bij simultaan overbrengen van 16 kanalen z~Jn er een aantal modulatie

systemen mogelijk. Voor de keuze van het meest bruikbare systeem zu1.1en

alle in aanmerking komende modulatie pr~nc~pes wat voor- en nadelen betreft

tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Geschikte modulatie systemen zijn:

Ie) breedbandige F.M.

2e) pulsduur modulatie (P.D.M.)

3e) pulsfase modulatie of pulsplaats modulatie (P.P.M.)

Deze drie systemen hebben een bet ere signaal/ruis verhouding dan smal

bandige A.M., pulsamplitude modulatie (P.A.M.) en smalbandige F.M.

Buiten al deze opgenoemde systemen staat de pulscode modulatie (P.C.H.).

Met deze modulatiemethode kunnen de beste resultaten worden verkregen

en kan de nauwkeurigheid sterk worden opgevoerd. Dit systeem is echter

zeer complex wat de schakeling betreft en valt derhalve ten gevolge van

het grote aantal componenten en de daarvoor benodigde ruimte af, daar

in dit geval niet meer aan de eis van mobiliteit van de zender kan worden

voldaan.

Delta modulatie heeft ook een grote bandbreedte nodig en veel energie

verlies ten gevolge van de benodigde 50 % rustdraaggolf om negatieve

pulsen te kunnen moduleren.

Van de drie eerstgenoemde modulatielnethoden blijkt bij nadere beschouwing

de pulsduurmodulatie methode de meest eenvoudige schakeling op te leveren

alhoewel ten gevolge van het grote aantal kanalen de complexiteit

uiteraard wat is toegenomen.

Ret F.H. systeem heeft bij nauwkeurige weergave een grote bandbreedte
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nodig, hetgeen bij 16 kanalen ontoelaatbaar zou worden. Bet P.P.M.

systeem heeft als basis het P.D.M. systeem hetgeen duidelijk blijkt

bij de demodulatie, waar uit de P.P.M. via P.D.H. het grondsignaal wordt

afgeleid. Op grond van deze in het kort weergegeven beschouwingen 1S

het P.D.H. systeem boven de andere systemen verkozen.

Bij simultaan telemetreren van kanalen is een multiplex systeem vereist.

De drie mogelijke multiplex systemen met hun eventuele voor- en

nadelen zijn:

a) het space multiplex systeem (SHS), waarbij gebruik wordt gemaakt van

N niet gekoppelde zenders en ontvangers. Door de grote hoeveelheid

oscillatoren en benodigde transmissie ruimte is dit systeem niet meer

voor dit doel geschikt.

b) het frequentie multiplex systeem (F.H.S.), ook wel frequency division

system (FDS) genoemd, waarbij elke kanaal amplitude gemoduleerd op

een aparte subcarrier frequentie wordt overgebracht. Deze subcarrier

oscillator frequenties liggen naast elkaar in de frequentieband. Iedere

subcarrier met l.f. signaal wordt nu F.M. gemoduleerd waarna op al deze

F.M. kanaaltjes nogmaals F.M. modulatie wordt toegepast met de grond

draaggolf. Het systeem wordt ten gevolge van deze wijze van opbouw

ook wel F.M.-F.M. systeem genoemd. Uit het bovenstaande wordt de

complexiteit van de schakeling direct duidelijk ten gevolge van het

grote aantal oscillatoren, modulatoren en filters, waardoor ook deze

multiplex methode voor mobiele zenders minder bruikbaar is.

c) het tijd multiplex systeem (T.M.S.), ook wel time division system

(T.D.S.) genoemd, waarbij alle kanalen sequentieel worden gesampeld 1n

een tevoren berekend ritme (samplefrequency). Hierna worden de samples

V1a een van de genoemde modulatie systemen gecodeerd. Dit syste~m is

minder complex en derhalve goed voor mobiele zenders te gebruiken,

waardoor het tijdmultiplex systeem als best toepasbaar multiplex systeem

is gekozen.

Op grond van alle voorgaande beschouwingen is het tijd multiplex pulsduur

modulatie systeem gekozen omdat het als meest geschikte naar voren is

gekomen.

Als enige belangrijke eigenschappen van het T.M.-P.D.M. systeem Z1Jn nog

te vermelden:

Ie) de eenvoudige Iineaire modulatie methode van het gesampelde E.H.C.

signaal,
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2e) de minimale overspraak tussen de kanalen.

3e) er is geen behoefte aan extra filters en hulp-oscillatoren bij de

zender en ontvanger.

4e) er kan gebruik worden gemaakt van de bel<ende digilale schakelingen.

Het blijkt helaas niet mogelijk te zijn gebruik te maken van standaard

digitale geintegreerde schakelingen ten gevolge van het grote stroom

verbruik, terwijl de beschikbare gelntegreerde schakelingen van de

COSMOS serie een te grote delay tijd veroorzaken en te traag zijn bij

het, bij dit grote aantal kana len met grote snelheid vereiste, schakelen.

2.3. Beperking van de opdracht tot de zender.

In eerste instantie bestond de afstudeeropdracht uit het bestuderen van

de mogelijkheden voor het ontwerpen en realiseren van een J6 kanalen

zend- en ontvangstsysteem.

Bij nadere uitwerking van het 1n hoofdstuk 4 te bespreken macro-blok

schema van de telemetriezender bleek dat er ve~l research aan dit deel

van het complete systeem te verrichten was, waardoor het in de beperkte

beschikbare afstudeertijd niet mogelijk was tevens de ontvangstzijde

van het systeem uitvoerig te bestuderen.

Echter uit de gebruikte modulatiemethode en de hoogfrequent signaalvorm

zijn toch enige belangrijke eisen af te leiden waaraan het ontvangst

gedeelte zal moeten voldoen.

Deze eisen, die in hoofdstuk 6 nader worden uiteengezet, kunnen verder

als handleiding gebruikt worden bij de ontwikkeling van de telemetrie

ontvanger.
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3.1. De toepassir:-e: van het bemonsteringstheorema.

freq. (Hz)

10% - 15 %

__---', -_------:------;::... . ==a
'" 600 750

>
10

i

functie ep (f) er uit
ss I

\
\

A
J

1\

I \
I-L _

\ 1°

Het tijd multiple~ systeern, dat hier wordt toegepast, 1S gebaseerd op

het bemonsterings:rreorema van C. Shannon.

Het bemonsterings:rreorema stelt, verkort weergegeven, dat een in band

breedte (0 < f < 5.Hz.) begrensde tijdfunctie f(t) volledig vast is te

leggen door gemic.celd minstens 2B samples per seconde te nemen. In de

practijk komt dit neer op een kortdurende bemonstering van f(t) op

equidistante tijcstippen t = n.T •
s

(Zie hiervoor: Collegedictaat Telecornrnunicatie II, Transmissiesystemen,

Ir. A.P. Verlijsdcnk, 1971).

Teneinde de bemo~sterings- of samplefrequentie f te kunnen bepalen dient
s

de bandbreedte B van het spiersignaal f(t) bekend te z1Jn.

Deze informatie Has aIleen beschikbaar in de vorm van een vermogens

spectrum ep (f) (= vermogensverclelingsfunctie). Volgens gegevens van het
ss

Medisch Fysisch Instituut (M.F.I.) te Utrecht en het Instituut voor

Perceptie Onderzoek (IPO) te Eindhovenx) bleek deze vermogensverdelings

te zien zoals in figuur 3.1. is weergegeven.

5-10%



- 8 -

¢ (600) '" 5 % van ¢ (80) enss ss

¢ (750) '" 4 % van ¢ (80)ss ss

voor f > 1500 Hz mag ¢ (f) verder worden verwaarloosd.
ss

<tJ (f), cumulatieve vermogens distributiefunctie, geeft het totale
ss F

vermogen weer van het spiersignaal, waardoor ¢ (F) =J ¢ (f)df.
ss 0 ss

Het vermogen in bepaalde frequentiegebieden

hangt sterk af van de diepte waarop de E.M.G. opname elektroden zich

bevinden. 20 geldt dat voor het oppervlakte E.M.G. het grootste deel

van het vermogen in het frequentiegebied tussen de 10 Hz en 600 Hz ligt.

Bij een diepte E.M.G. ligt dit echter in een gebied van 10 Hz tot

3000 Hz a 4000 Hz. De hoogste frequentie die in een enkele zenmvpuls

voorkomt bedraagt volgens de gegevens 300 Hz a 400 Hz. Bet E.M.G.

waarvoor het telemetriesysteem is bedoeld ~s een oppervlakte E.M.G.

Het vermogensspectrum ¢ (f) is evenredig met het kwadraat van het zo-ss
genoemde spannings- of amplitudespectrum. Dit spanningsspectrum is

ontstaan uit de Fourier transformatie van de tijdsafhankelijke amplitude

van de spierpotentialen. Daar de bandbreedte van deze amplitudefunctie

gelijk is aan die van de vermogensfunctie kan de bemonsteringsfrequentie

uit het vermogensspectrum worden afgeleid.

Bij het sampelen van een kanaal wordt de amplitude van het l.f. signaal

periodiek gedurende korte tijd gemeten.

Door dit kortdurend periodiek sampelen treden er 2 verschijnselen op die

door de gebruikmaking van de beschrijving van het gesampelde signaal

in het frequentiedomein, beter kunnen worden begrepen. De 2 effecten z~Jn

achtereenvolgens:

Ie) Door het periodiek sampelen ontstaan er in het frequentiedomein een

aantal identieke vermogensspectra die elkaar voar een gedeelte over

lappen, afhankelijk van de sample frequentie en de vorm van de spectra.

2e) Daar bemonstering van het signaal niet in oneindig korte tijd ge

schiedt, doch een bepaalde tijdspanne in beslag neemt, worden hier

door de nevenvermogensspectra, gaande naar de hager rangnummer n in

amplitude steeds meer verzwakt. Hierdoor zal in de vermogensspectra

bij zeer hoge frequenties nagenoeg geen vermogen meer aamvezig zijn.

Deze verzwakking is sterker naarmate de bemonsteringstijd groter wordt.
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Het sampelen van het l.f. signaal, waarin frequenties tot boven de

3000 Hz duidelijk zijn aangetoond geschiedt pas na filtering met: een

18 dB/oct Butterworth filter met kantelfrequentie bij 1000 Hz. Het

3 dB-punt is bij 1000 Hz gekozen na overleg met het M.F.I. te Utrecht

omdat men voornamelijk is geInteresseerd in het vermogensspectrum tot

1000 Hz.

De afval van 18 dB/oct is gekozen naar de wensen van het M. F. I .. Bij

ieder van de door sampeling ontstane vermogensspectra zijn hierdoor

de frequenties boven 1000 Hz met 18 dB/oct verzwakt.

Een afbeelding van de ontstane frequentiespectra, rekening houdend

met de twee voornoemde effecten wordt in fig. 3.2. weergegeven.

In deze figuur stelt f de grensfrequentie van 1000 Hz voor tot waar
g

men in het spectrum is geInteresseerd. Indien f de samplefrequentie
s

voorstelt, verkrijgt men zich herhalende, steeds meer verzwakte spectra

met als centrumfrequenties n.f .Hz. (De fig. geeft alleen de positieve
s

frequenties weer).

I;
o 80Hz f f f'

g s
2

(f -@O) f
s s

ii~. 3.2.

f(Hz) -,. 2f
s

Volgens de sample-theorie, wanneer de spectra tot f
g

begrensd zouden z~Jn,

zou sampelen met 2 f alle gewenste informatie over het gebied 0 < f < f
g g

verschaffen. Daar de vermogensspectra niet begrensd zijn moet er met een

hogere frequentie dan 2 x f gesampeld worden, want er wordt, zoals de
g

figuur duidelijk toont, vermogen dat in de staart van de onderzijband van

het le nevenspectrum zit op de lage frequenties van het hoofdspectrum



- 10 -

gesuperponeerd.

Dat gedeel te van het vermogen dat dan op de frequenties < 1000 Hz ge

superponeerd \vordt is eigenlijk het totale vermogen van die frequenties

waarvoor geldt:

f f
f' > {--Zs + (~ - f )} HzZ g

Deze frequenties worden in een te laag ritme bemonsterd, waardoor slechts

een gedeelte van dit vermogen met als maximum het totale vermogen over de

hogere frequenties «f) van het hoofdspectrum komt te liggen. Dit vermogen
g

~s over het gebied 0 < f < f Hz bij f het grootst en wordt relatief veelg g
kleiner bij lagere frequepties en kan worden beschouwd als ruisvermogen.

s
Het probleem J_S nu waar 2 moet worden gekozen opdat het ruisvermogen

bij f < Z % van het grondvermogen bij f is, rekening houdend met de ge-
g g

noemde Z effecten. Deze Z % in ruisvermogen komt overeen met de 1 % ruis

~n het amplitudespectrum van de spier.

De invloed van de twee genoemde effecten zal achtereenvolgens in rekening

worden gebracht. Als eerste kan het ontstaan der zijbanden bij bemonstering

met delta-functies als voIgt worden aangetoond (zie fig. 3.3.).

cS(t-nT)

fig. 3.3.

o(t - nT) ~s een periodiek werkende schakelaar met oneindig korte sluitings

tij den.

Vet) is het I.f. spiersignaaI. Na het sampelen ontstaat V\t) = V(t). ,\,(t)

+00

cS(t-nT) een oneindige reeks van Dirac impulsen voor-
n=-oo

stelt met als belangrijke eigenschappen:
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+00

J ott - a).dt
- 00

en
+ 00

J U(t). oCt - a)dt = U(a)
- 00

In de aantekeningen bij het college "Regeltheorie l
• (call. dictaat

nr. 3.703; Prof.Ir.O.Rademaker; bIz. 10 e.v.) wordt via cnkelzijdige

Laplace transformatie aangetoond dat

* 1U (s) = -
T

+00

z U(S + K. Jw )
K=-oo s

waar~n:

u*(s)

U (s) L{U (t)}

21Tws = -~f met T = periodetijd bij het sampelen

~ = verzwakkingsfactor

U(j w + Kj w )
s

+00

Z
K=-oo

1
T

Het belang van deze formule voor het inzicht in de frequentie-inhoud

van het gesampelde signaal voIgt direct uit de Fourier-getransformeerde

als bijzonder geval van de Laplace-getransformeerde (S = jw; 0- = 0),

zodat

Hieruit blijkt dat het gesampelde signaal UX(t) is samengesteld uit

frequentiespectra die een periodiciteit hebben en aan weerszijden van

het oorspronkelijke continue signaal (K 0) z~Jn gelegen.
1

Ten gevolge van de impuls-sampling treedt de factor T ' die als ver-

zwakking kan worden gezien, op bij aIle componenten van UX(jw), oak

bij het grondspectrum U(jw). Als gevolg hiervan behoeft deze factor

niet verder in de berekening te worden meegenomen.

De invloed van het tweede effect, de bemonsteringsduur, l~nifesteert zich ~n

verzwakking van de nevenspectra.

Wiskundig kan dit als voIgt worden beschreven:

In deze T seconden moet niet een, maar dienen 16

Stel men bemonstert ieder kanaal met een herhalingsfrequentie f
lIs

De bemonsteringsperiode wordt hierdoor per kanaal T = ~- ~2-~f---

s max

= 2£
max

seconden.
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f' geldt dan f' = 16 f = 32 f •
s s s max

In figuur 3.4. Wfll'dt een tijdschema van het bemonsteren gegeven. Hierin

kanalen te wordell Lcmonsterd, waardoor de bemonsteringstijd per kanaal
1

T' = 16. T second/'ll wordt.

Voor de bemonstcriogsfrequentie

berekening van f m.b.v. hets

I
I
•
I
I
I
I pT

( I >
I I
I II
I), t -?
I

16 T'T

U
a

;-------\!S

I
I
I
I
I__.-J,~~.

lET I p'J~
I 2 I 2
I
,(

lS T' de tijd per bemonsteringscyclus voor een kanaal, gedurende welke

het kanaal werlw Ii jk worcit afgetast.

f is ingevo(~rd ills variabele vaal' demax
rekenmachineprol',ramma (zie appendix).

I T' I
1~(--->1
I I

fig. 3.4.

Daar de pulsreelu: periodiek lS met periode T kan men deze schrijven als:

+00

PT(t) 1 '1 + L: a cos nw t met w 2rr/T2' ()
n=1 n s s

waarin:
+p'l'
-T-

l a
1

f u cit p.V
2 a T

-1?2~
a a

/.
+)1'1'

2
-or....

Sin (np'IT)
a 'J U cos nw t cit 2 pU -(nprrf--n T 'I'

a s a
:l'~"z

b = 0 ( eVI'1l functie)
n

Hierdoor wordt:

P (t) = pll l-
T 1\

+00

L:
n=1

2pU
a

Sin(npn)
(np1r)~

cos(nw t)
s
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U stelt de momentane uitv,l ijking van het l.f. signaal voor. Gedurende
a

de korte bemonsteringstijden mag men U voorstellen door U U cos wt.
a a 0

Dan geldt:

( ) 2
Sin(pn)

PT t = pUoco~wt + pUo --(p1r)-- coswt. coswst +

+ 2 U Sin(2pn) 2 h
p 0 (2pn) coswt. cos wst + .Oot.

of uitgewerkt:

Sin(pTr)
PT(t)= pU coswt + pU ~(~)-- {cos(w + W)t + cos(w - W)t} +o 0 pn s s

U Sin(2pn) {cos (2w +) (2 -,,) t} h+ P 0 ~;r-- s W t + cos Ws ~ + .o.t.

Hieruit is te zien dat PT(t) ~s opgebouwd uit een aantal met periode w
s

zich herhalende symmetrische spanningsspectra.

D '"b d' Sin(pn) ke eerste zq an ~s met -"(p-;rT-- verzwa-t,

Het vermogensspectrum zal hierdoor een verzwakking ondergaan van

De bijdrage van de spectra rond 2w wordt verwaarloosd.
s

De invloed van het 18 dB/oct filter kan als volgt in rekening worden

gebracht,

Voor de overdrachtskarakteristiek H(jw) van het Butterworth filter

geldt: (zie appendix):

I A'HU w) = -------------~--~---~
(l+jwRC) '{I+(j~o)2+jw{C2(RI+R2)+RICI(I-A')}

waarin:

A' gemiddelde versterkingsfactor van de tweede emittervolger bij een

ingangsspanning varierend van 100 mV tot 1100 mV effectief.

Ter controle is bij de bepaling van de sample frequentie tevens de

absolute waarde van de overdrachtskarakteristiek van het Butterworth filter

bij 1000 Hz berekend, waarbij gebruik is gemaakt van de werkelijke waarden

van de componenten vlaaruit het filter ~s opgeboU\vd. Dit leverde als

resultaat dat exact 70 % van de aangeboden amplitude bij 1000 Hz ,,-'erd
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doorgelaten.

Uit de stochastische signaaltheorie voIgt:

(zie de aantekeningen behorend bij het college "S tochastische signaal

theorie" van Prof-dr.ir. P.Eijkhoff (derde aflevering, bIz. 43-3 e.v.)

en uit fig. 3.5)

<p' (j (u) r0-...L--~)---1
ss

H(jw)

fig. 3.5.

"---'~'--oQ-I, (.), r <P uu Jw

1<1>' (jw)/ = /H(jw)/2./<p' (jw)/uu max ss max

waarin /H(jw)/ de absolute waarde van de overdrachtskarakteristiek van

het Butterworth filter voorstelt. Na cnige berekening blijkt dat:

Nu dient / <p' (j w)/ nog bepaald te worden. / '" (]'u)/ het grondvermogens-ss max ~s .
spectrum zoals dat in fig. 3.1. getoond lS, is slechts grafisch gegeven.

Teneinde de responsie van het filter op dit uitgangssignaal te kunnen be

rekenen dient het vermogensspectrum rnet de gegevens uit de figuur wis

kundig benaderd te worden. Als algernene benaderingsformule is gekozen:

¢ (f)ss A.e

(f - f )6
_{ 0 }

a f
o
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De benadering heeft ~n twee stappen plaatsgevonden, te weten voor de

gebieden

Ct 7,09

8 1,33

A = ,J, eX(80) f' 3 I'f Zle ~g. ••ss

I) 100 Hz < f < 300 Hz geldt :

(f - 80)1,33
- { - 567 2 },

¢ (f) A. ess

en na extrapolatie:

II) 300 Hz < f < 2000 Hz geldt:

(f - 300)0,685

A
-{ 72 }

¢ (f)
10

.ess

met f
o

met f
o

Ct

80 Hz

300 Hz

0,24

0,685

Daar het vermogen in de hogere frequenties sleehts zeer langzaam verderaf

neemt is als "worst ease" benaclerillg niet de exponentieele funetie ge

kozen, doeh het gemiddelde tussen de eonstante funetie B en de gegeven

exponentieele funetie (zie fig. 3.6.)

i
¢ (f)
ss

------ - --
'\... B = qJ (1000)

ss

-------+-------------------------_.__._--
'1000 Hz

freq. (Hz)

zodat voor 1000 Hz < f < 3000 Hz geldt:

¢I (f) = {B - ! (B - ¢ (f) ) }
5S SS

A
waarin B:: <Pss (1000) = 34,4



en ¢ (f)
S8

A
= 16 .e
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(f - 300)0,685
- { 72 }

waardoor

/ (') /¢ss JW max

en

/' (')/¢ S8 JW max

ATo .e

{B - HB - / ¢ (j u)) / ) }
ss max

Dan wordt voor / ¢' (jw)/ na het filter verkregen:
uu max

met:

/ <k' (jw)/ =
uu max

_{(W_600TI)0,~85(2n)0,315}

{B-!(B - 1~ e 144n )}.A,2

N
1

~ ¢' (w)
uu

2 1 2
{(I - w {~+ RCC 2 (R 1 + R2)+ RR1CC1(1 - A')}) +

o

2
+ (w {C2 (R

1
+ R2)+ R1C1(1 - A')+ RC(I - wW2)})2}

o

Hanneer men nu de op pag, 10 gestelde elS In een wiskundige formulering

omzet, verkrijgt men:

f f '() 2 1
¢' (2n {.2. + (.2. - f )}).{ Sw pn} < ~50¢' (2nf )
uu 2 2 g (pn ) - uu g

of indien men 8telt:
f f

s s
w = 2n {-z + (-Z. - f

g
)}

en w 2nf
g g

wordt dit:

¢' (w). {.?in(pn)} 2 < ~I ¢' (tll )
uu (pn) - 50 uu g

Hetgeen in ui tgewerkte vonn oplevert:

Sin(p1T) 2
{----~-_._-}

(pn)

A{ B-! (B - ~ e
< 10

)}.A,2 2
1 HA'--~~~-~~~.~ < _.- _.~--

50 "••-- 1'< 3



- 17 -

waarin:

{(I - 2 I + RCC 2 (R I + R2)+ RRICCI(I - A,)})2 +N2
w {~-

w 2
0

2
+ (w {C

2
(R I + R2)+ RICI (I - A')+ RC( I - ~)})2}

w 2
0

en

N
3

{ (I - w 2{~1~ + RCC 2 (R I + R )+ RRICC
I

(I - A,)})2 +
g w 2 2

0

w 2
- A')+ RC(I _ ~)})2}

w 2
o

+ R2)+ RICI(I

f
s

Deze implicite vergelijking In ~ is opgelost met de EL-X8 computer

van het rekencentrum van de Technische Hogeschool te Eindhoven.

In de appendix is het computer programma met de lijst van de gebruikte

frequentie f
max

is berekend.

symbolen opgenomen.
f

In het programma voor de rekenmachine is voor ~ de

gesubstitueerd, waarna voor f per kan~al 1506 Hzmax
De bemonsteringsfrequentie hieruit volgend bedraagt: 48192 Hz.

In de schakeling van de telemetrie zender is als practische bemonsterings

frequentie 48,200 KHz gekozen.
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4. Beschrijvin&,_~~n de~enc!.~r van het tijd-~ultiplex P.D.H. systee~

met. behulp van bloks:;.hema's_

4.1. Het macro-blokschema van de zender.

De zender zal, zoals 1n figuur 4.1. 1S weergegeven, 1n eerste instantie

aan de hand van veel omvattende blokken worden beschreven om daarna in

de volgende paragraaf met behulp van een grotere onderverdeling in de

blokken een meer gedetailleerde behandeling van de zender mogelijk te

maken.

De werking van de zender is gebaseerd op het tijd-rnultiplex systeem met

als modulatie vorm de pulsduur modulatie. De zender is uitgevoerd voor

16 identieke kanalen. De twee gewenste referentiekanalen zijn hierdoor

ook als EMC-signaal kanalen uitgevoerd, hetgeen vereenvoudiging van de

zender in de hand werkt. Hierdoor is het tevens mogclijk indien nodig

meer dan twee kanalen als referentie te gebruiken en optimale aanpassing

aan de omstandigheden te verkrijgen. Het referentiebereik zou bij de

referentiekanelen moeten lopen van D.C. tot lOa Hz. Echter daar de

frequentie karakteristiek van aIle kanalen van ~ Hz tot 1000 Hz loopt en

de aftasting van aIle kanalen op commando van dezelfde digitale klok

plaats vindt, 1S besloten het frequentie bereik van de referentiekanalen

ook van ~ Hz tot 1000 Hz te laten lopen. Dit heeft tot gevolg dat de

referentie inforrnatie l.f. gemoduleerd moet worden, hetgeen in de

referentie opnemers plaats zou kunnen vinden.

Elk van de voornoemde 16 kanalen heeft zijn eigen voorversterker waarop

deze blijvend is aangesloten. Deze voorversterker heeft ten doel de

signaalspanningen tot bewerkbare grootte op te voeren en de signaal/ruis

verhouding zo gunstig mogelijk te rnaken.

Achter deze ingangsversterker is een aetief laagdoorlaatfilter (l.d.f.)

geschakeld. Het HI ter is ui tgevoerd als Buttenvorth-fil ter. De functie

van dit filter is om de invloed van die frequenties, die voor de reproduetie

van de meetresultaten niet van belang zijn zoveel mogelijk te beperken.

Laag-af fil tering bij 20 Hz wordt in de zender niet toegepast, daar dit

geen bijdrage levert om de sample frequentie te verlagen. Tevens zou dit

filter stroom en ruimte vragen t.g.v. de zestienvoudige uitvoering.



P D.M.. ~ ~

MOD.
I

( H F)

+
OSCI LL.

(FM)

to

I

FiG. 4.1. MACRO-BLOKSCHEMA VAN DE ZENDER.



- 20 -

Het is tevens niet mogelijk slechts ecn Butterworth filter « 1000 Hz)

achter de nog te bespreken selectieve schakelaar te plaatsen, daar het

signaal van elk kanaal slechts gedurende ca. 20 microseconden op het

filter wordt aangesloten en de bandbreedte van het filter niet toelaat

dat elk signaal tot z~Jn eindwaarde stijgt in die 20 microseconden.

Achter elk van deze filters is het EHG-signaal nog volledig in de tijd

aanwezig. Na het filter wordt het signaal toegevoerd aan een selectieve

elektronische schakelaar. De schakelaar tast sequentieel op commando

van de klokpulsgenerator gedurende korte tijd, (20,747 ~sec) de bemonste.rings

tijd per kanaal, de 16 kanalen af. Wanneer I maal de cyclus van 16

kanalen is doorlopen, wordt. weer op commando van de klokpulsgenerator

het eerste kanaal afgetast, waardoor een volgende cyclus van 16 be

monsteringen begint.

De klokpulsgenerator ~s uitgevoerd met 16 uitgangen waarop successievelijk

pulsen van 20,747 microseconden per kanaal verschijnen, waardoor be

monstering met 48,~ KHz plaats vindt.

Na de selectieve schakelaar ~orden de kanaalmonsters aan de pulsduur

modulator doorgegeven. De pulsduurmodulator wordt gestuurd door een blok

vormige spanning die afkomstig ~s van de klokpulsgenerator en een her

halingsfrequentie van 48,2 KHz heeft. Aan de uitgang van de pulsduur

modulator verschijnen blokvormige spannlngen met geringe stijgtijd,

waarvan de voorflank periodiek is met herhalingsfrequentie 48,2 KHz en

de lengte van de blokvormige spanning de amplitude informatie van het be

monsterde EHG-signaal bevat. Van de totaal beschikbare tijd van 20,747

microseconden per kanaal wordt 90 % voor de signaal informatie overdracht

benut. Aan de achterzijde van elk kanaal ~s een vaste dode periode (van

5 % (= 1,037 ~sec) aanwezig waarin geen blokvormige spanning mag bestaan.

Dit ~s gedaan om altijd de aanwezigheid van een voorflank van het volgende

kanaal te waarborgen, hetgeen noodzakelijk is daar deze voorflank, na

bewerking van bet ontvangen signaal met een pulshersteller, de synchro

nisatie van de teller in de ontvanger bewerkstelligt.

Deze in pulsduur gemoduleerde blokken uit de P.D.H. rnoduleren de

153,587 ~rnz draaggolf uit de H.F. oscillator. Uit de IT~dulator komt dan

de hoogfrequent draaggolf, die blokvormig in amplitude is gemoduleerd.
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Bij afwezigheid van een blokvormige spanning zal de draaggolf nog in

geringe mate aanwezig zijn teneinde moeilijkheden te voorkomen bij het

in- en uitschakelen van de modulator bij deze frequenties.

De cyclus van 16 kanalen wordt gedetecteerd door op commando van het

vijftiende en zestiende signaal van de klokpuls generator in combinatie

met de blokken uit de P.D.M. gedurende de tijd tussen de achterflank van

het vijftiende blok uit de P.D.M. en de achterflank van het zestiende blok

uit de P.D.M., de centrale oscillatie frequentie ca. 70 KHz te ver

schuiven. Dit verschuiven geschiedt op commando van de stuur unit, waar

door elk zestiende blok een draaggolf krijgt, die verschilt van die van

de andere vijftien kanalen.

In de ontvangcr vindt op nog nader te beschrijven wijze detectie van deze

hogere draaggolf plaats. Met behulp van het hieruit af te leiden signaal

kan cyclussynchronisatie van de teller in de ontvanger tot stand worden

gebracht.

Het meest significante verschil tussen dit systeem en reeds bestaande

systemen voor een kleiner aantal kana len en een lager frequentie bereik

is, dat er bij het onderhavige systeem geen dode tijd tussen de cyclus van

de 16 kanalen aanwezig is, terwijl vrijwel alle andere gebruik maken van

een dode tijd (na elke cyclus) van 3 tot 8 kanaal tijden lang. Deze dode

tijd wordt gebruikt om het begin of einde van elke cyclus van metingen te

detecteren.

Hierdoor wordt echter het nuttig effect van het systeem in negatieve Zln

beinvloed.

De blokvormig gemoduleerde h.f. draaggolf wordt vervolgens aan een h.f.

vermogenstrap toegevoerd van waaruit de antenne met h.f. signaalenergie

wordt gevoed.



- 22 -

4.2. Het micro-blokschema van de zender,

Het micro-blokschema omvat een gedetaillecrde beschrijving van de zender

aan de hand van een uitgebreid blokschema. In dit blokschema zijn de

macro-blokken verder onderverdeeld in micro-blokjes, de kleinste een-

heden waaruit de zender is opgebouwd.

In fig. 4.2. wordt dit micro-blokschema weergegeven. Een aantal blokken

tesamen, die door een stippellijn zijn omgeven, kunnen in fig, 4, I. als

een macro-blok worden teruggevonden. Bij de explicatie van fig, 4.2.

zullen eerst de met een stippellijn omgeven eenheden worden behandeld,

om vervolgens via de beschrijving van de interactie tussen deze eenheden,

de nm.l\vkeurige werking van het gehele zendsysteem uiteen te zetten.

De kl?kpulsgenerator

Het doel van de klokpulsgenerator 1S blokvormige, in de tijd zeer

nauwkeurig gedefini.eerde, pulsen te genereren voor elk van de 16 kanalen

afzonderlijk om hiermede de selectieve schakelaar voor de bemonsteringen

alsmede de pulsduur modulator en de oscillator stuurunit te bedienen.

De klokpulsgenerator bestaat uit:

a) een kristalgestuurde blokspanning oscillator.

b) een ringteller.

c) een startercircuit.

d) een contrale unit.

ad. a)

De blokspanning oscillator is cen kristalgestuurde momentaan begrensde

oscillator, met als oscillatiefrequentie 48,2 KHz.

ad. b)

Deze blokvormige spann1ng wordt V1a een emittervolger en een differentierend

netwerk uitgekoppeld en toegevoerd aan de ringteller.

Deze ringteller wordt gestuurd door de pulsen van de gedifferentieerde

blokvormige spanning. Voorts bestaat de ringteller uit 16 gelijke

trappen, met iedere trap een aparte uitgang. Indien de teller in bedrijf

is voert een van de trappen tijdelijk een constante stroom, die in een

rechthoek spanning wordt omgezet. De gehele schakeling is z6 ontworpen

dat de stroomvoerende trap de daarop volgC'nde trap in "stand by" positie
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brengt. De toegang van stuurpulsen tot de stroomvoerende trap wordt

geblokkeerd. Wanneer nu de stuurpulsen van het differenti~rend net

werk aan de ingang op aIle trappen tegeIijk verschijnen t zal aIleen

de "stand by" gezette trap deze stuurpuls doorlaten waardoor de stroom

van de voorgaande trap wordt overgenomen door de volgende trapt die

dan een pulsspanning met breedte van 20 t 747 ~sec afgeeft. Tevens wordt

de daarop volgende trap "stand by" gezet etc. etc.

Wanneer de ringteller op deze wijze in werking is zijn slechts 2 trappen

geactiveerd. De overige 14 trappen liggen aan aarde en voeren derhalve

geen instel- en stuurstroom.

De rechtshoekpuls van 20 t 747 ~sec verschijnt aldus sequenti~el op de

16 uitgangen waarna de cyclus ~s doorlopen en de eerste trap weer wordt

geactiveerd. Aan deze ringteller z~Jn nog een starter en een controle

circuit gekoppeld.

ad. c)

Het starter circuit heeft tot taak bij het inschakelen van een voedings

spanning ervoor te zorgen dat er een puIs ontstaat en dat deze puIs altijd

bij het eerste circuit van de teller begint. Het circuit is dusdanig ge

construeerd dat er geen twee pulsen tegelijk op verschillende uitgangen

kunnen optreden. Indien zulks toch zou willen gebeuren ontstaat er geen

enkele puIs. Deze situatie waarbij geen enkele puIs aanwezig is wordt

direct door het controle circuit gedetecteerd.

ad. d)

Het controle circuit gaat de aanwezigheid na van een in de juiste tijd

rondJopende puIs. Bij afwezigheid van de puIs wordt het starter circuit

binnen 1 milliseconde geactiveerd waardoor opnieuw op de eerste poort

een puIs verschijnt. Het controle circuit is daardoor een ingebouwde be

veiliging tegen het uitvallen van de teller door stoorsignalen.

De pulsduu!-.modulator

Het doel van de pulsduur modulator is de gedurende 20 t 747 ~sec aangeboden

amplitude informatie van een monster van een kanaal om te zetten in een

pulsbreedte die gedurende de 90 % voor signaal informatie beschikbare

tijd lineair met de aangeboden amplitude informatie verloopt. Vana.i' het



- 25 -

begin van het kanaal gerekend ontstaat een a-lineariteit docrdat de

kanaalindeling als voIgt is genomen.

Ie) Gedurende de eerste 5 % (= 1,037 ~sec) van de kanaaltijd is er

altijd een blokvorrnige spanning aanwezig. Deze is noodzakelijk om

bij de rneest negatieve signaalwaarden aan de ingang van de ont

vanger altijd een volledige positieve flank te kunnen ontvangen

van deze kortdurende blokvormige spanning waarrnee het overeen

kornstige kanaal van de ontvanger met een bandbreedte van ca. 0,5 MHz

wordt gesynchroniseerd. Indien narnelijk dit 5 % "rustblok" niet

wordt aangenornen bestaat de rnogelijkheid dat bij rnaxirnaal negatieve

signaalspanning de P.D.M. af een zeer korte blokvorrnige spanning

geeft « 100 nsec) dat t.g.v. de bandbreedte beperking van de zender

en de ontvanger niet tot detecteerbare waarde kan stijgen, af

rnogelijk helernaal geen blokvorrnige spanning geeft.

Deze 2 rnogelijke situaties veroorzaken een afwezigheid van de positieve

flank van de blokvorrnige spanning, waardoor de besturing van de teller

1n de ontvanger onrnogelijk wordt.

2e) De opvolgende 90 % (= 18,672 ~sec) van de beschikbare kanaaltijd wordt

benut voor de overdracht van de signaalinforrnatie in de vorrn van puls

breedte rnodulatie.

3e) De laatste 5 % van de kanaaltijd bevat nooit een blokvorrnige spann1ng.

Dit om te voorkomen dat bij rnaxirnale signaalspanning de blokvorrnige

spanning direct aansluit op de blokvorrnige spanning van het volgend

kanaal. Ten gevolge van het 1n die situatie wederorn ontbreken van een

positief gaande flank is kanaalsynchronisatie in de ontvanger niet

rnogelijk.

Wiskundig kan de duur van de blokvormige spanning worden bepaald uit:

Duur
v

s
(0,05 + 0,9 V~).20,747 ~sec.

tt

waarin: V de rnornentane signaalspanning lS, gerneten vanaf de rn1n1rnum
s

signaalspanning

V
tt

is de top-top waarde van de signaalspanning.

De a-lineariteit is wiskundig zeer eenvoudig aan te tonen, hetgeen hier

achterwege zal worden gelaten.
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Voornoemde be trekking wordt weer lineair indien van de pulsduur eerst

de altijd aanwezige 5 % blokvormige spanning wordt afgetrokken hetgeen

1n de ontvanger in de vorm van DC-shift kan plaatsvinden bij de terug

omzetting van pulsduur naar amplitude informatie.

De h.f. oscillator

Deze oscillator is een niet-kristalgestuurde L.C. oscillator met centrum

frequentie 153,587 MHz. Deze oscillator is gekozen omdat de frequentie

gedurende de pulsduur tijdens het 16e kanaal met ca. 70 KHz momentaan

moet worden verschoven teneinde cyclusdetectie mogelijk te maken.

Het is bij een kristal gestuurde oscillator moeilijker een kortdurende

70 KHz frequentieverschuiving te verkrijgen dan bij een niet kristal

gestuurde L.C. oscillator. Daar tevens het verkrijgen van 153,587 MHz

kristallen moeilijk is en daardoor waarschijnlijk frequentie vermenig

vuldiging zal moeten worden toegepast bij gebruik van kristallen voor

lagere frequenties, wordt de schakeling onnodig complex en verbruikt

meer stroom. De eis met betrekking tot de frequentie stabiliteit behoeft

niet stringent te zijn daar in de ontvanger toch een A.F.C. schakeling

wordt toegepast. Men dient echter weI een stabiliteitsgrens van ca. 10-
4

aan te houden hetgeen met een drift van 15,3 KHz correspondeert.

De frequentieverschuiving geschiedt gedurende- en op commando van een

blokspanning die uit de stuurunit komt.

De stuurunit

Het doel van de stuurunit be staat uit het op een juist moment afgeven

van een blokvormige spanning, die wordt toegevoerd aan de h.f. oscillator

welke gedurende deze blokvormige spanning een verschuiving van de centrale

oscillatiefrequentie bewerkstelligt.

De tijd gedurende welke de blokvormige spanning aanwezig moet zijn wordt

aan de hand van de volgende overweging bepaald.

Indien er uit de P.D.M. blokvormige spanningen komcn worden deze van de

h.f. draaggolf voorzien en uitgezonden.

Stel het uitgezonden vermogen in die situatie op 100 %. Indien nu geen

blok vanuit de P.D.N. wordt toegevoerd aan de modulator is toegestaan

dat de zender een vermogen uitzendt dat 17 dB verzwakt is ten opzichte
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van het vermogen bij 100 % (dit komt overeen met een spanningsverzwakking

van 7,15 x aan de antenneklemmen). Indien nu het blok uit de P.D.M.

behorend bij het 15e kanaal wordt beeindigd kan reeds worden begonnen

met het verschuiven van de centrale frequentie van de oscillator. De

minimale tijd die daarvoor beschikbaar is, alvorens het blok van het

16e kanaal wordt uitgezonden bedraagt 1,037 ~sec hetgeen met ca. 159 perioden

van de hoogfrequenttrilling overeenkomt. Het verschuiven van de centrale

frequentie moet zich dus binnen 159 perioden hebben voltrokken.

De blokvormige spanning van de stuurunit wordt verkregen door de stuurunit

gedurende het 15e en 16e kanaal "stand by" te houden terwijl de blok

vormige stuurspanning begint op cormnando van de dalende flank van de blok

vormige spanning uit de P.D.M., die behoort bij het 15e kanaal. De blok~

vormlge stuurspanning eindigt op de dalende flank van de blokvonnige

spanning uit de P.D.M. die behoort bij het 16e kanaal.

Na deze blokvormige spanning wordt de uitgangsspanning van de modulator

weer 17 dB verzwakt en kan de oscillator naar de oude centrumfrequentie

terugkeren. Ook hiervoor zijn minimaal 159 perioden beschikbaar.

De blokvormige spanning, behorend bij het eerste kanaal bevat dan weer de

oude centrumfrequentie.

In figuur 4.3. is het ontstaan van de blokvormige stuurspanning weergegeven

aan de hand van een tijddiagram als ook het oscillator signaal dat daarmee

wordt gestuurd en het zendersignaal.

De stuurunit bestaat uit de volgende microblokken:

Ie) een gestuurde schakelaar

2e) een differentierend netwerk

3e) een enkelvoudige gelijkrichter

4e) een bistabiele schakeling

ad. 1)

De schakelaar (AND - GATE) wordt gesloten door de aanwezigheid van de

klokpuls voor het 15e en 16e kanaal, en veroorzaakt daardoor de "stand by"

positie van de stuurunit. De blokvormige spanning die gedurende het 15e

en 16e kanaal van de pulsduur modulator komt wordt op deze wijze door

gegeven aan het differentierend netwerk.
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ad 2)

Het uitgangssignaal van het differentierend netwerk bestaat uit 2

positieve pulsen t.g.v. de stijgende flank van de 15e en 16e blok

vormige spanning uit de P.D.M..en 2 negatieve pulsen van de overeen

komstige dalende flanken.

ad. 3)

Het aansluitend enkelvoudig gelijkrichtcircuit laat de negatief gaande

pulsen door en beperkt de amplitude van de positieve pulsen zoveel

mogelijk. De positieve pulsen zijn uiteraard t.g.v. de capaciteit die

de diode in gesperde toestand vormt nooit geheel te onderdrukken, doch

een verhouding van 20 dB is haalbaar m.b.v. een diode. Op het gelijk

richtcircuit voIgt de bistabiele schakeling.

ad. 4)

De bistabiele schakeling voert per cyclus eenmaal een blokvormige

spanning toe aan het oscillator circuit. Deze blokvormige spanning wordt

gestart op de Ie negatieve puIs van het gelijkrichtcircuit en beeindigd

op de 2e. Gedurende deze door de bistabiele schakeling aan de h.f.

oscillator toegevoerde blokvarmige spanning treedt centrum frequentie

verschuiving op (zie fig. 4.3.).

Na deze gedetailleerde beschrijving van de met een stippellijn omgeven

eenheden wardt de uiteenzetting omtrent de precieze werking van het zend

systeem via de behandeling van de interactie tussen deze eenheden voltooid.

Op page 18 is de functie van de vaorversterker en het laagdoorlaatfilter

per kanaal afdoende beschreven. De hierop volgende selectieve elektronische

schakelaar wordt gestuurd door de 20,747 ~sec durende blokvormige spanning,

die achtereenvolgens op de uitgangen I tim 16 van de klokpulsgencrator

verschijnt waardoor de schakelaar sequentieel gedurende 20,747 ~sec per

kanaal het gefilterde E.M.G. signaal van de opeenvolgende kanalen daor

schakelt naar de P.D.M. Het ingangssignaal voar de P.D.M. is onderaan

In fig. 4.4. weergegeven.

De 1000 Hz component van de ingangsspanning van de P.D.H. kan In het

ongunstigste geval een amplitude variatie van 6,5 % vertonen, doordat de

bemonsteringstijd niet oneindig kart, doch 20,747 ~sec, per kanaal duurt.

Dit effect is bij frequenties rond 80 Hz, waarbij de vermogensverdelings-
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functie een max~mum vertoont, aanzienlijk geringer. Daar tevens de bij

drage tot de amplitude van het E.H.G. signaal, geleverd door de frequenties

tussen 50 Hz en 150 Hz veel groter is dan de bijdrage hiertoe door de

frequenties rond 1000 Hz, zal dit fluctuatie-effect worden verwaarloosd

en zal de gesampelde E.M.G. spanning na versterking rechtstreeks aan de

P.D.M. worden aangeboden.

De P.D.M. bestaat uit een comparator met stroombron. De comparator ver

gelijkt de aangeboden E.M.G. spanning met een van 0 Volt af, lineair met

de tijd oplopende spanning die afkomstig is van een zaagtandspannings

generator. Zolang de E.M.G. spanning groter is dan ae zaagtandspanning

is er op de uitgang van de P.D.M. een blokvormige spanning aanwezig.

Zodra de spanningen gelijk ZlJn houdt de uit de P.D.M. komende blok

vormige spanning op te bestaan. Het rustblok van 5 % dat altijd bij het

begin van elk kanaal aanwezig is, kan verkregen worden door een voor

spanning (off-set) op die ingang van de. comparator, waarop het gesampelde

E.M.G. signaal wordt aangeslaten. De blokvormige spanning aan de uitgang

van de P.D.M. wordt aan de stuurunit toegevoerd alsook aan het laagdoor

laatfilter.

De werking van de stuurunit en diens effect op de oscillator ~s reeds uit

eengezet.

Het filter heeft tot taak de bandbreedte te beperken en zal afhankelijk

van de gewenste nauwkeurigheid waarmede de blokvormige spanning van de

P.D.M. moet worden overgezonden de 5e of 7e harmonische hiervan moeten

doorlaten. Eve.nredig hiermee stijgt oak de baIldbreedte van de zender. De

ui tgangsspanning van di t filter moduleert in de modulator (AND-GATE) de h. f.

oscillatorspanning. Het uitgangssignaal van de modulator wordt eventueel

nog aan een h.f. versterker toegevoerd. Indien het telemetriesysteem

namelijk in grote steden wordt gebruikt ~s, naar wordt verwacht het aantal

stoorzenders groot, waardoor een vergroting van het uitgangsvermogen

zeker gewenst zal zijn.

De versterker of modulator wordt daarna met een aangepaste antenne belast.
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4.3. De werking van de zender beschreven aan de hand van tijddiagrammen.

In deze paragraaf zal getracht worden grafisch de werkwijze op

significante punten van de zender en onderdelen daarvan uiteen te

zetten. Bet omcirkelde nummer bij de tekeningen die de signaalvormen

weergeven komt overeen met het nummer bij de verbindingslijnen tussen

de microblokken in fig. 4.2.

De vorm van het signaal dat zich na het l.d.f. bevindt wijkt slechts

In geringe mate af van het ingangssignaal.

Figuur 4.4. geeft achtereenvolgens per kanaal weer:

Ie) Ret ingangssignaal op de selectieve schakelaar als functie van de

tijd in seconden,(V.(t».
1

2e) Retzelfde ingangssignaal op de selectieve schakelaar als functie

van de tijd in microseconden; gemeten op het bemonsteringstijdstip

de uitgangsspanning van het i e kanaal van de klok-3e)

t ,(V.(t».
s 1

Vu.KG(t), zijnde
1

pulsgenerator.

4e) V.s(t), zijnde de gesampelde signaalspanning van het i e kanaaL
1

Geheel onderaan in de figuur is het uitgangssignaal van de selectieve

schakelaar weergegeven. In de P.D.M., waaraan dit signaal wordt toege

voerd, wordt de amplitude informatie in pulsbreedte informatie omgezet.

(zie formule op blz.25 ). In fig. 4.5. is zowel de ingangsspanning als

de uitgangsspanning van de P.D.M. uitgezet alsook de tijden gedurende

welke de stroombronnen werken en de zaagtandspanning op de comparator

aanwezlg lS. Rierdoor is de werking van de P.D.M. direct uit de figuur

af te lezen.

De uitgangsblokken van de P.D.M. sturen de h.f. oscillator Vla de stuur

unit. Ret h.f. oscillatorsignaal wordt daarna in de modulator blok

vormlg In amplitude gemoduleerd. Een tijddiagram van deze bewerkingen

is reeds in fig. 4.3. weergegeven. Rierin lS V (t) van de zender identiek
u

aan het uitgangssignaal van de modulator, op een eventuele versterking na

(zie bIz. 30).

De eerste twee afbeeldingen opgenomen In fig. 4.5. geven de opbouw vcm de

blokvormige spanning van de P.D.H. als functie van de signaalspanning op

de ingang van de comparator overeen1comstig de beschrijving en de [ormule

pag. 25.
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5. Componentensc:..hakeling van de gereedgekomen micro-blokken

5. I. Blokspanning generator voor de klokpulsgenerator.

De blokspanning generator weergegeven in fig. 5. I. bestaat uit een

kristal gestuurde 48,2 KHz momentaan begrensde oscillator, die als

verschilversterker is uitgevoerd. In de collector van T-2 is Rg op

genomen, waarover een blokvormige spanning verschijnt met slechte

flanksteilheid. Deze flanksteilheid wordt sterk verbeterd doordat

deze blokvormige spanning wordt toegevoerd aan een Schmitt-trigger.

De blokvormige spanning over RI7 wordt uitgekoppeld via een emitter

volger (T-7) en een kleine koppelcapaciteit CIO.

Deze koppelcapaciteit moet klein zijn omdat kortdurende piekspanningen

voor de op deze capaciteit aan te sluiten ringteller zijn vereist.

De frequentie stabiliteit kan worden belnvloed door variatie van C
5

en C
6

. De stroom, door T-3 aan de oscillator geleverd, bedraagt

100 ~A. De stroombron T-6 levert I rnA.

5.2. De stroombron voor de ringteller.

Deze stroombron, Zle fig. 5.2., bestaat uit een gestabiliseerde voeding

en een sterk tegengekoppelde versterker als stroombron. Deze stroom

bron wordt gevormd door T-3 en T--4 en levert 2 rnA. Deze schakeling heeft

in tegenstelling tot de volgende nog te bespreken stroombronnen een ge

ring eigen verbruik.

Teneinde een zo groot mogelijke spanningsruimte voor de ringteller over

te houden, diende de stroombron nog te werken bij een collectorspanning

van T3 van 0,6 volt. Hiertoe moest de voedingsspanning voor de collector

van T-4 op 1,12 volt staan. Deze wordt gestabiliseerd geleverd door T-I.
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5.3. De telunit van de ringteller.

De in paragraaf 5.2 behandelde stroornbron wordt in fig. 5.3. weerge

geven door een syrnbool. Aan de hand van fig. 5.3. zal in het kort de

werking van ~~n telunit uiteen worden gezet. Stel transistor T-I neemt,

door een positieve puIs die via A. aan zijn basis wordt toegevoerd,
1

de stroorn van cen andere telunit over, die ook op de gemeenschappelijke

ernitterlciding (g.e.) is aangesloten. Hierdoor komt tevens T-2 in ge

leiding, waardoor de basis van T-I, die vlak voor het moment van ge

leiding op aardpotentiaal lag, zodanig positief wordt, dat T-I in ge

leiding blijft.

Het circuit, dat wordt gevorrnd door RZ' T-2, R
3

, R
4

, C
I

en R5 wordt

kortweg "hold-circuit" genoemd. Door het in geleiding komen van T-2

gaat er stroom lopen door T-3. Deze stroorn wordt gebruikt am de geheugen

capaciteit C3 via R
6

op te laden. De tijconstante (T = 5,5 vsec) van dit
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circuit lS zo gekozen, dat de emitter van T-4 en T-5 na ca. 17 wsec

op 2,3 volt komt te staan. De collector van T-5 lS verbonden met de

basis van T-] van de opvolgende telunit van T-4 en T-5. Op deze wijze

is het circuit T--4 en T-5 dat de volgende unit moet activeren "stand

by" gezet. Van aIle andere overeenkomstig,: circuits bevinden de

emitters zich op aardpotentiaal, dus niet "stand by". \,Janneer nu van

de blokspanningsgenerator een negatief gaande puIs viet) via C
IO

van

figuur 5. I. aan de basis van T-5 wordt toegevoerd, zal deze stroom gaan

voeren en zal uitsluitend T-] van de opvolgende telunit m.b.v. diens

"hold-circuit" de stroom overnemen. De voorspanning die de basis van

T-5 dient te hebben ligt op ca. 1,8 Volt en wordt d.m.v. R
9

ingesteld.

De blokvormige uitgangsspanning kan per kanaal bij de uitgang v (t)
u

worden afgenornen. Deze uitgang mag niet te zwaar belast worden

(I =] 00 wA).
max

Per telunit is nog een meekoppcling Vla C
2

aangebracht.

Figuur 5.4 geeft de schakeling van 4 van de ]6 telunits inclusief

stroomhron \Veer. Dit ter verduidelijking van de koppeling en Herking

van de tel units onderling.

Het stroomverbruik van de teller bedraagt In zlJn geheel slechts ca.

3,5 rnA en is onafhankelijk van het aantal telunits.

5.4. Het startercircuit en het controlecircuit.

Fig. 5.5. geeft een overzicht van het componentenschema van de starter

en het controlecircuit.

De transistoren T-2, T-3 en T-5 vormen de actieve componenten van het

startercircuit, terwijl T-], T-6 en T-7 de actieve componenten van het

controlecircuit vertegenwoordigen. T-4 is een stroombron en T-8 is de

eerste transistor van de eerste telunit van de ringteller.

Het starten geschiedt als voIgt:

Stel, T-8 trekt nog geen stroom, dan voeren daardoor de transistoren

T-6 en T-7 ook geen stroom, Haardoor het spanningsverschil over C
6

o volt bedraagt. T-I wordt hierdoor geopend en diens emitter stuurt de

basis van T-2 omlaag, waardoor T-3 de stroom uit stroombron T-4 gaat

voeren. Hierdoor gaat T-5 in geleiding en stuurt zoveel stroom door de

basis\veerstand van T-8, dat de basisspanning ca. 2,5 volt worcIt en T-8

de stroam uit de stroombron van de ringteller gaat voeren. Bierdoor
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gaan T-6 en T-7 open en wordt C
6

opgeladen tot ca. 4,5 Volt. Deze C
6

ontlaadt zich tijdens de afwezigheid van de blokvormige spanning op de

basis van T-7. Deze afwezigheid bedraagt 15/16e deel van de cyclustijd.

De tijdconstante C6RI3 (= I msec) is echter zo groot dat de emitter

van T-I niet onder de 3 volt komt per cyclus en dus T-2 de stroom van

T-4 gaat en blijft voeren. T-5 houdt hierdoor op stroom te leveren.

Het contr6lecircuit berust in feite op het ontladen van C6 over R13 .

Indien namelijk, om welke reden dan ook, gedurende 3 cyclustijden

(~ I msec) geen puIs op de basis van T-7 1S verschenen, is de spanning

over C
6

en dus ook de basisspanning van T-I ruim onder de 1,8 volt

gedaald, waardoor T-3 de stroom van T-2 overneemt, T-5 1n geleiding

brengt en T-8 de stroom uit de stroombron van de ringteller voor zich

opeist en de teller opnieuw 15 gestart.

5.5. Het Butterworth-filter.

Het Butterworth-filter is opgeboU\¥d zoals in fig. 5.6. is aangegeven

en heeft als kantelfrequentie (3 dB-punt) 1000 Hz en cen afval van

18 dB/oct. voor frequenties boven 1000 Hz.

}

f
I ~~~-4

~ }£l~ 1"
lv,7tf) I

I--__~~-v.,...: c._'1--'---_..L- 1_2_~--r~)
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Daar tot nu toe slechts een van de 16 filters is gerealiseerd en de

overige 15 op een identieke wijze dienen te worden berekend, is deze

berekeningswijze compleet in de appendix opgenomen.

De berekening en selectie van de componenten dient met grote zorg te

worden verricht. Daar de emittervolgers op erg kleine stromen zijn ~n

gesteld (ca. 100 lJA) is de versterkingsfactor 0.985 i. p. v. nagenoeg

en de uitgangsimpedantie niet te verwaarlozen. De ~n de berekening

opgenomen versterkingsfactor A (zie appendix) ~s de gemiddelde ver-
g

sterkingsfactor over de range van ingangsspanningen, varierende van

0,1 Veff tot 1,1 Veff'

De gelijkstroominstelling wordt bepaald door het D.C.-niveau van de

voorafgaande schakeling. De basisgelijkspanning (V. = 0) van de ~n-
1'V

gangstransistor dient zo goed mogelijk 3.56 Volt te zijn. Voor de

overige infonnatie over het Butterworth-filter, z~e de appendix.

5.6. P.D.M.-comparator en Schmitt-trigger.

Figuur 5.7. toont het principe schema van de P. D.M. -comparator ~n-

clusief Schmitt-trigger. De werking is als voIgt:

Aan de basis van T-6 wordt, na eventuele versterking, het gesampelde

E.M.G.-signaal uit de selectieve elektronische schakelaar toegevoerd.

Op co~nando van de klokpuls voor het begin van elk kanaal wordt op

punt A zodanig gestuurd dat dit punt tegen de voedingsspanning aanligt

en T-8 uit de geleidende toestand gehaald wordt en tegelijk het oplnden

van C2 begint (= zaagtand-spanningscondensator) d.m.v. een constante

stroom uit de zaagtand-stroombron. Daar de basis van T-6 altijd een

geringe. "off-set" moet hebben zal T-7 de stroom (260 lJA) uit de voor

temperatuurfluctuaties gestabilise.erde stroombron T-4, T-5 gaan voeren.

Na enige tijd zal de lineair toenemende basisspanning van T-] gelijk

z~Jn aan de basisspanning van T-6. T-6 en T-7 voeren dan gelijke stromen.

De stroom door T-}O is gelijk aan de stroom door T-6. De stroomovername

door T-6 veroorzaakt daardoor een daling van de basisspanning van T-3.

Danrdoor klapt de Schmitt-trigger T-2, T-3 om. Van R
5

kan dan de P.D.M.

blokvormige spanning ,-Jorden be trokken.
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R
3

kan zodanig worden ingesteld dat de Schmitt-trigger omklapt als

de stroom door T-6 gelijk is aan de stroom door T-7. Dan is de E.N.G.

signaalspanning gelijk aan de zaagtandvormige spanning. De basis

spanning van T-8 wordt laag gehondcn bij aftvezigheid van de bloKvormige

spann~ng over R
5

en omhoog gebracht op commando van de klokpuls. T-8

is een beveiligings transistor die de stroom uit de stroombron T-4, T-5

overneemt als op de basis van T-6 wordt geschakeld en C2 wordt ontladen,

teneinde onvoorziende omslag van de Schmitt-trigger te voorkome.n.

Een klokpuls op de basis van T--2 zorgt voor het begin van een nieuwe

blokvormige spanning, behorende bij het volgende kanaal.

5.7. De zaagtandspanning generator met stroombron.

De zaagtandvormige spanning ontstaat door een capaciteit (C
I

, Zle

figuur 5.8) met een constante stroom te laden en op bepaalde tijd·

stippen snel te ontladen.

Fignur 5.8 toont het principeschema van de schakeling die voor het op

laden zorg draagt. De stroombron T-I, T-2, die voor temperatuur

fluctuaties gestabiliseerd is en cen zeer geringe collector terug

werking bezit, levert een stroom van 102 pA. Aan de uitgang van deze

stroombron bevindt zich een bistabiele, gevormd door T-3 en T-4. De

basis van T-4 wordt constant op 5,2 volt gehouden door de schakeling,

gevormd door T-5, T-6 en 2.D. Deze schakeling gedraagt zich als een

instelbare zenerdiode. Deze schakeling is ontwikkeld bij gebrek aan

een zenerdiode met een zenerspanning van 5,2 Volt en een voldoend

steile karakteristiek in het zenergehied. Deze schakeling dient uegatieve

pulsen die via C
4

aan de basis van T-4 worden toegevoerd door te laten.

De in\\'endige weerstand op dit punt van r:e schakeling client gering te

zijn teneinde de op- en ontlaadtijd van C, te verkorten.
q

Positief gaande pulsen mogen vrijwel niet op de basis van T-4 verschijnen

en werden nagenoeg geheel door T-5 weggewerkt.

Op commando ViJn t::cn klokpuls op P gaat T-3 geleiden en laadt CloP. DC7.e

capaciteit is dezelfde als C
2

in fig. 5.7. Op corn.mando van de dalende

flank van de blokvormige spanning uit de P.D.M., die aan Q moet worden

toegevoerd, neemt T-4 de stroom van T-3 over en kan C
I

via het in fig.

5.7 getekende reset circuit H.es ontladen vlOrden.
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Met behulp van R
3

kan de precieze oplaadstroom worden ingesteld. De

emitterspanning mag in geen geval boven de 5,8 Volt komen daar anders

de stroom van de stroombron wordt belnvloed.

5.8. F.M.-modulator, H.F.-oscillator en buffer.

Fig. 5.9 toont de opbouw van de H.F. oscillator, ,!aarvan de oscillatie

frequentie F.M. kan worden gemoduleerd. De noodzaak van de aanwezigheid

van een bufferschakeling zal nog nader worden besproken In deze para

graaf.

Op pag. 26 lS de h.f. oscillator reeds deels behandeld.

In de L.C. trillingskring is een mede frequentiebepalende capaciteits

diode opgenomen. Met behulp van deze capaciteitsdiode wordt F.M.

modulatie toegepast. Indien T-I niet wordt gestuurd, geleidt deze geen

stroom waardoor de spanning over D gering is. De capaciteit van de diode

is dan maximaal en dus de oscillatiefrequentie minimaal. Ais T-I geleidt

lS de spanning over Dca. 6 Volt en is de capaciteit van de diode

minimaal, waardoor de oscillatiefrequentie ca. 70 KHz hoger wordt.

Voor R
7

is een hoge ,.;raarde genomen teneinde de kwaliteitsfactor van de

kring zo weinig mogelijk te belnvloeden als de capaciteitsdiode wordt ge

stuurd. Dit zou anders amplitude modulatie ten gevolge hebben.

Het signaal waarmee T-I gestuurd wordt lS reeds op pag. 26 e.v. toegelicht.

Op deze wijze wordt F.M. modulatie van de draaggolffrequentie verkregen.

Het oscillator signaal wordt via de afgestemde kring L2C
8

met 5-voudige

verzwakking uitgekoppeld en toegevoerd aan een bufferschakeling die

terugwerking van een varierende capacitieve belasting van Lr. op de
J

trillingskring L
I
C

5
C

6
moet voorkomen, anders zou ook daar<~oor F.M.

modulatie ontstaan. De oscillator en de bufferschakeling dienen goed te

worden afgeschermd van de lllodulator-eindversterker.

5.9. De modulator-eindversterker.

Het uitgangssignaal van het buffer wordt vanaf L
5

capacitief Vla C
6

gekoppeld aan de modulator, zoals figuur 5.10 toout.

Ais modulator lS een dual-gate HOS-FET (BFS28) gebruikt.

Het h.f. signaal wordt aan gl toegevoerd. De kring LIC? dient een serlC

resonantiefrequentie van 48,2 KHz te hehben om capaciticf terug-

spreken van g2 naar gl' buffer en h.f. oscillator tegen te gaan.
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Aan g2 wordt V1a C
5

de blokvormige spannlng van het gefilterde P.D.M.

uitgangssignaal toegevaerd. Dit signaal moduleert de draaggolfspanning

blokvormig in amplitude.

Tevens is er nog een circuit opgenomen om een eerste uitgangsvermogen

regeling van de zender mogelijk te maken. Met behulp van T-I wordt na

de deling aan g2 een gelijkspanning toegevoerd. Deze gelijkspannings

bron is zodanig uitgcvoerd dat weI het h.f. signaal via C
3

+ C
4

wordt

ontkoppeld, maar het amplitude modulerend signaal dat via C
5

wordt 1n

gekoppeld niet wordt aangetast. Dit signaal wordt belast met R
2

parallel aan R
3

. Zalang de gelijkspanning op g2 de 3 volt niet over

schrijdt, lS vermogensregeling mogelijk zander merkbare aantasting

van de 86 % modiJlatiediepte (zie fig. 4.3.). De modulatiediepte wordt

bij constant ingangssignaal Vi (t) bepaald door de waarde vnn R
S

' Als

R5 vastligt kan men door keuze van Vi(t) de modulatiediepte bepalen.

Uitkoppeling van het modulatorsignaal naar de antenne geschiedt door

via GI2 een deel van de kringspanning aan de afgestemde antenne toe te

voeren (L 2C
9
).

Opgemerkt dient weI te worden, dat uiterste voorzichtigheid lS gebaden

bij het solderen aan de BFS28. Een geringe statische lading brengt on

herstelbare schade toe aan de MOS-FET. Aardt daarom tijdens het solderen

aIle pennen van de BFS28.

5.10. Het reset circuit.

De schakeling van het reset circuit zoals die dnor figuur 5.11. wordt

vertoond is erg eenvoudig en spreekt mijns inziens voar zichzelf.

Met een FET is deze schakeling ook uitgevoerd. Echter t.g.v. de geringe

spanningsruimte was het niet mogelijk de FET voldoende "dicht" te

krijgen als V ca. 5 volt was.
. . c I . .

De tl]d, benod1gd om een capac1te1t van 1 nF, die opgeladen is tot

4,5 volt, te ontladen bedraagt 300 nsee. bij een stuurstroom van 225 wA.
De restspanning bedroeg 8 Involt en was onafhankelijk van de temperatuur.
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6. Noodzakel_ijke aamvijzingen voor de realisatie van de l'§_...5.§l_nal~

tele~etrie ontvanger

6.1. Aanwijzingen bij het ontwerp van het ontvangsysteem.

In deze paragraaf worden aan de hand van het gebruikte type telemetrie

zendsysteem en de opbouw van het uitgezonden E.H.G. signaal enige aan

wijzingen gegeven~ waarmede bij het ontwerp van de ontvanger voor dit

systeem rekening moet worden gehouden.

In eerste opzet kan de ontvanger als voIgt opgebo\~d worden gedacht:

De ontvangantenne is gekoppeld aan een h.f. versterker, gevolgd door

een mixer, waardoor het uitgangssignaal in het middenfrequent (M.F.)

gebied ligt. De h.f. versterker bevat een AFC (automatische frequentie

IIcontrolell) regeling. Het signaal uit de mixer wordt aan een midden

frequent versterker toegevoerd. De versterkingsfactor van zowel de

middenfrequent als de hoogfrequent versterker dient door een AVC

(automatische volume IIcontrolell) circuit te worden bijgeregeld.

Tevens dient hieraan een vwarschuwingssysteem te zijn gekoppeld~ Haar

door een te zwak ingangssignaal ~ dat onnauwkeurigheden veroorzaakt, ,vo rd t

gesignaleerd. Daarna kan men het blokvormige signaal aan de pulshersteller

en F.M.-detector toevoeren.

De F.M.-detector detecteert de 16e puIs waarmede cyclussynchronisatie

kan worden bewerkstelligd. De pulshersteller dient een blokvormige

spanning te leveren met voldoende flanksteilheid. Goede flanksteilheid

IS vereist, teneinde de teller In de ontvanger te kunnen synchroniseren.

Na deze pulshersteller kan het signaal aan een P.D.D. (pulsduur

demodulator) circuit worden toegevoerd waarin de pulsbreedte In-

formatie en amplitude informatie wordt orngezet.

De ontvanger dient een bandbreedte van minstens 0,5 MHz te bezitten. Dit

IS noodzakelijk teneinde de 5e of 7e harmonische van de P.D.M. blok

vormige spanning~ die door de zender Hordt uitgezonden te k\1nnen ont

vangen en hierdoor een voor sturing van de pulshersteller bruikbare

flanksteilheid van deze ontvangen blokvormige spanning te garanderen.

Indien deze flanksteilheid onvoldoende is treden niet te verwaarlozcn

fouten op in de pulsbreedte na de pulshersteller.

De AFC schakeling client de ontvanger zodanig af te stemmen dat enerzijds

het ontvangen signaal zo groot mogelijk is ten"ijl anderzijds pventuele
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ger~nge FM stoorsignalen~ ontstaan in de zender door terugwerking

van de A.M. modulator op de oscillatiefrequentie zoveel mogelijk dienen

te worden onderdrukt daar deze de cyclussynchronisatie kunnen verstoren.

De invloed van deze storingen kan men tevens verminderen door achter de

F.M. detector op 3 KHz en 9 KHz afgestemde parallelkringen op te nemen.

De AFC schakeling dient zo traag te zijn dat deze niet reageert op de

kortdurende frequentieverschuiving van de draaggolf voor het zestiende

kanaal.

De AVC schakeling dient de versterking van de h.f. en m.f. versterkers

zodanig te regelen dat aan de pulshersteller steeds een even grote blok

vormige ~n amplitude gernoduleerde m.f. spanning wordt toegevoerd. Het

AVC circuit dient dus door de topwaarde van de zojuist genoemde

spanning te worden gestuurd.

De AVe regeling mag nict te snel z~Jn teneinde instabiliteitsver

schijnselen te voorkomen.

De pulshersteller kan als Schmitt-trigger worden uitgevoerd~ waarvan het

omklappunt hal verVlege de m. f. blokvorrnige signclalspanning ligt. De blok

vormige uitgangsspanning wordt daarna door de P.D.D. terug omgezet ~n

een signaal met een grootte die evenredig is met de pulsduur. Na het door

schakelen en laagfrequent filteren van dit signaal op de juiste uitgang

is het gewenste signaal in analoge vorm aanwezig.
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Ie Comp_':lJ:_erprC:E.ra~..E.:~_~!l lij st ..2~r:..J?;e~.!'.:::i.kte~ymholr:~'yoor de he!e~~infi

van de bemonsteringsfrequentie f (= 2f )
s max

---.~~~'

De op pagina 16 uitge\verkte formule lean voor de computer In verkorte

vorm met behulp van deelformules ~1orden \veergegeven.

Deze verkorte vorm luidt:

{E-!(E-D)} .2..P{(I-w2{~/2 + RCC2(RI+R2)+RRICCI(I-A,)})2 +
o

2
+(w {C2(RI+R2)+RICI(I-A')+RC(1 - wWz)})2}

o

waar~n de deelformules zijn:

k

B

C

16 exp {_(1400.TI)0,68~ C}

(2TI)0,315
--~i7i4T~

W = 2TI{f + (f - f )}
max max g'

Wg
2TIf met f

g g
1000 Hz.

z = 600TI

Hiermede kan de formule op pag. 16 vereenvoudigd \vorden tot
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waarin:

N
4

{(I-w
2 {·~.!..2 + RCC

2
(R

I
+R

2
)+ RRICC

I
(I-A,)})2 +

a

W
2 2

---)}) }
W 2

a

en
2 I 2

{(I - w
g
{~ + RCC

2
(R

I
+R

2
)+ RRICC

I
(I-A')}) +

a

wg 2 2
+ (Wg{C2(Rj+R2)+RICI (I-A')+ IZC(I - w'Z-)}) }

a

Stel nu nag:

K
I

50.k

D exp(_((w_Z)0,685. C))

o 685
E exp(-((1400rr)' .C))

Dus: B
A
TQ.E

en:

p K.E
N

6
met:

N6 {(I-w
g

2
{w

I
2 + RCC2(RI+R2)+RRICCI(I-A,)})2 +

a

W 2 2
+ (w g{C2 (R I+R2 ) +RIC I ( 1-A' ) +RC (I - ~.£2)}) }

a

Dan resulteert hicruit de formule voor de rekenmachine zoals deze ),n het

begin van de appendix is gegeven.

Het programma is op de laatste pagina afgcdrukt.

Uit het programma 250-0-30372--061354/16 blijkt dat:

f = 1506 Hz.
max

en
-I

B = 0,291. 10 (= signaalvermogen bij 1000 Hz, gerefereerd aan

geextrapoleerd maximur1 vermogen van" I" bij 80 Hz).

H
g 0,700 (= relatief doorgelaten signiJalspanning bij 1000 Hz

P ruis g =
-I

0,143.]0

Lo.v. 80 Hz.).

(= relaticf signaalvermogen bij 1000 Hz na filtering),
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-3
°t284.10

A-3

(= relatief signaalvernmgen van de grondband bij

f = {f + (f - f )} dat na filtering enmax max g
zijbandverzvmkking als ruis van de Ie onderzijband

op de 1000 Hz van de grondband komt te liggen).

Uit deze herekeningen voIgt dat elk kanaal met 2 x 1506 Hz.dient te

worden bemonsterd.

De samplefrequentie voor aIle kanalen wordt dus:

16 x 2 x 1506 = 48192 Hz.

Ontwerp va~~._~l?L~ct laail.~oorlc:a.t.fJ~.~}· me.t maxi~.~

!i~plitud_~karakteri..:::!iek m••b. v. de ButtenlOrth ben.':;.:.I.C:,rin~

De componentenschakeling van dit filter is reeds in figuur 5.6. getoond.

Het bepalen van de componentwaarden geschiedt aan de hand van de

volgende procedure \vaarbij de componenten schakeling wordt gesplitst

in 2 deelschakelingen (zie figuur A-I)

~

I
I
I~

------~~

v'u IVoar H (p) = _. = -~----~~~_.
I Vi (I + j wR; C; )

liT'
I

......-~--:. --- me t T'
(jw+IIT;) I

Deze afleiding geldt onder voorwaarde dat het filter niet 1S belast.
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pi ::=re~ld;pr ::read; fg :=read;1'" :=re3..d;c :~re2.d ;ri :=re -=id;c 1 :=read;r2 : x:: read ;c2 :=readji'\."·cc :=rewij
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P:=KXDgf;

for ~LX:=1000 ~~E 1 ~~!~~ 2500 ~~

~~~~ll 'If! :;::2x~ix (i';n'1X+ (rm":x-f(s));

D:=exp( -( (("'-:0 ),1'0 .. 685 )XC));
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~~oto FIX-:-SH else end;w___ ___

?~~N~rEXT(~r~IET A?*);P~~YM("9);

7I:'~:~::)H: PHTN'PTEXT( ·bmo.X'1l ); P:f;YM(70) ;F'TX'r(4 ,O,fmax ) ;SPACE( 10);

B :=;<;/10; PRlr;TIEX'r( tJt); P~YM(70) ;Filll'(] ,2 ,B) ;::;P\.::jE( 10);

Hr;:=tlacc/ (( (1-(wg12 )x (1 /WOkw+rXcXc2x (r1 +r2 )+rXr1XcXc1x (l-.,\;.cc )) )12 + (wgx (c2X (r1 +r2 )+r1xc 1X( 1-ri£tcc }+rxcX (1- (\oIg1£ )/WOkw)) );[2 Ho. 5);

PRINTI'E:X'l'CiHgi) ;P;{C;YM(70) ;FIm(3 ,2, Hg) ;SP"CE( 10);

1I,; :='l8.ccl (( (1_(1011;'2 )x (, IWOkw+rXcXc2X (r1 +r2 )+rXr1 Xcxc 1X(1-hacc ) ) ){e + (IlX (c2X (r1 +r2 )+r1 Xc 1x (l-"c.cc )+rxcx ( . -(w/;e )/>l0k-,.;) ) )12 )10.5);

P;C7frTEXrr ({Iiw:}·) ; P~~-;Y~;f(70 ) ;FLGl'( 3,2, By." ); PR.:;YlY~(1 19 ) ;SPiiCE (5) ;

p'U':l'rSXT( ,t:cmROIEt); PRSYM( 119);

Pruls{1:= ((E/1 O)x (An.cc12 ))/ (( '_(wg{e )x (1 /WOkw+rXcXc2X (r1+r2 )+rXrlXcXc 1X (l-Aacc )) ),fe+

(wgX(c2X (r1+r2 )+r1Xc1X (l-Aacc }+rXcX(' -(wg12 )/WOk-,,)) H2);

pr\INTr~:r(<~?ruisg}); ??SYM(70 ) ;F IDT( 3,2, PY"-.tisg );

Pruis := (t,/1 0 )x ( (~( (E-D )/2 ))X (Aaccl;e ) ) / (( 1-(.,;;(;2 )x ( 1/WOh-w+rx cXc2X (r1+r2 )+rXr1XcXc 1X ( 1-Aacc ) ) )1£+{ w:< (c2x (r1 +r2 )+r1 Xc 1X( 1-rlE-CC )+rXeX (1

(w12 U\-IOkw)) jJf2 );

PiG,rr~1'(1Pruis*) ;PFSYl-l(70 );FliJT(3 ,2, ?ru1s );

)

1017.211 r 12 0.9886
)
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Vaar H2 (p) geldt:

V
H2 (p)

u
V·~-

1

Dan:

i
l

1
2 + 1

3

Cv; - V
K

)
1

1 R1
(V

K
- ViA) V V

u u jWC 2 -+ V
K

( 1 . ) u12
-= -A + JwR2C2 AR2

Dan: V!
2_ - (I +
R

1

V
u-- -
A jwC1Vu

na en1g rekenwerk voIgt:

Stel:

Dan wordt:

V
u

Vi = 1 + (jw/w )2
a

Ais nu:
x

w
w

w
a

. ;:
en JW

Zadat:

1)

Bij het bepalen van de overdrachtsfunctie van een derde oreie

Butterworth filter uit het polen beeld wordt gebruik gemaakt van

figullr A-2.
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Teneinde een stabiel (gedempte

eigentrillingen) systeem te ver

krijgen, moeten de polen van het

systeem een negatief re~el deel

hebben, waardoor slechts de

polen in het linker-halfvlak 1n

aanmerking komen.

Hiervoor geldt:

PI (- a + jS)=(- Sln ¢ + J cos 9)

::/{
(- a jS)=(- ¢ ¢)Pz = PI - 51n - J cos

*:
P "'- w

3 0

Dan geldt:

Vergclijken van deze formule met forrnule I) pag. A-S, levert:

en

dus T'
I

I/w .
o

waardoor:

{CZ(RI+RZ)+RICI (I-A)}
~-~~/----_.~~---~--~

RIRZCIC Z
Z 51n ¢ Z)

Voor de eerste deelschakcling (zie fig. A-I) geldt dan:

R'C' '"
I I wo

kies C; dan voIgt hieruit Ri (C' '" 10 nF)
I

In deze R; kan men de inwendige weerstand van de signaalbron verrekenen.
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Voor de tweede deelschakeling (zie fig. A-I) geldt formule 2). De

waarde van de versterkingsfactor A mag grater alsook kleiner dan I

zijn. Bij zeer geringe stroominstelling hangt A af van de signaalgrootte

en zal bij deze emittervolger iets kleiner dan I zijn (ca. I t 2 %)

Vanwege de signaalgrootte afhankelijkheid van A is A lnge-
gemiddelde

voerd.

Stel verder oak nag ter vereenvoudiging:

R en aC 2 en tevens geldt 2 sin¢ =

R1.n I

de t"leede

Dan kan formule 2) herleid worden tot:

2 + a (I - Ag) = / a

hieruit is a te berekenen.

Bij keuze (weloverwogen i.v.m. parasitaire- en ingangscapaciteiten)

van C
1

ligt dan tevens C
2

vast.

Dan ken oak de berekening van R
1

en R
2

plaatsvinden t waarbij

de uitgangsimpedantie van de emittervolger aan de ingang van

deelschakeling kan worden verrckend.

Hiertoe moet R
e

van deze volger

(zie fig. 5.6) bekend

op ~ R; gekozen (bij

zijn en lS de basisimpedantie

de kantelfrequentie).
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