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I. I~leiding.

Het te bereiken doel is van medische aard: het bepalen van de bloed

stroomsnelheid in de me~selijke aorta, en weI zonder dat hier~an een

chirurg te pas komt. Het meetprincipe is als voIgt:

Een tegen de huid geplaatst kwartskristal zendt hoogfrequente sonische

golven in het lichaam. De in het lichaam teruggekaatste golven worden

opgevangen door een tweede kristal, eveneens tegen de huid geplaatst.

Het gedeelte van de golven dat tegen bewegende objecten, dus bij

voorbeeld tegen stromend bloed teruggekaatst is, vertoont bij ontvangst,

ten gevolge van het Doppler-effect, een kleine frequentieverschuiving.
'.

Deze frequentieverschuiving is evenredig met de bloedstroomsnelheid en

met de toegevoerde frequantie, en is verder afhankelijk van de plaats

van zend- en ontvangskristal t.o.v. de stroomrichting van het bloed.

Metingen aan een dicht bij de huid liggende ader zijn reeds gel~kt 

zie de litteratuur. De amplitude van de Doppler-component is in dit

geval enkele promilles van die van de draaggolf. Het frequentiespectrum

heeft een dUidelijke top, welke verschuift in het ritme van de hartslag.

De gemiddelde bloedstroomsnelheid kan bepaald worden door het Doppler

spectrum te beschouwen als hebbende een component, met wisselende

frequentie en constante amplitude. Het aantal nuldoorgangen per tijds

eenheid kan nu geteld worden, hierbij rekening houdend met het af~

wisselend heen- en terugstromen van het bloed.

Over de werkelijke snelheidsverdeling van door een ader stromend bloed

blijkt nog weinig bekend te zijn~ Om deze snelheidsverdeling te kunnen

meten, is het noodzakelijk het totale Doppler-spectrum zichtbaar te

maken. Hierbij doen zich twae overwegende moeilijkheden voor. Ten

eerste moet de spectrum-analyse zaer snel geschieden, tenminste 10 maal

per hartslagperiode, d.w.z. 30 maal per seconde. Ten tweede is de

amplitude van de Doppler-component waarschijnlijk slechts I 0/00 of

minder van die van de draaggolf, zodat onderdrukking van de draaggolf

het probleem wordt.

Het is hierbij het eenvoudigst om naar nul te mengen, d.w.z. het door

het ontvangstkristal afgegeven signaal te mengen met de draaggolf

frequentie. Het mengproduct bevat dan de Doppler-verschilfrequentie,

het is echter niet dUidelijk of deze positief of negatief was.

Een onderscheid hiertuBsen kan gemaakt worden op verschillende manieren.
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Een andere methode ter bepaling van de Doppler-component berust op

het gebruik van een zichzelf bijregelende ratiodetector, hetgeen echter

technisch een moeilijke zaak is.

Een derde methode, het mengen van het ontvangen signaal met een

frequentie, iets hoger dan die van de draaggolf, is goedrealiseerbaar,

en levert een spectrum met positieve en negatieve Doppler-verschil

frequenties naast elkaar. Deze methode werd in het hiern~ te beschrijven

apparaat toegepast.

J
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II. Blokschema

'.
Gegevens van belang voor het ontwerp:

De toegepaste draaggolffrequentie is 5 MHz. Het ontvangkristal heeft

een impedantie van 10.0., en levert een, spanning in de orde van 1 mV

af. Dit signaal bestaat, bij metingen aan de aorta, (naar schatting),

voor omstreeks 1 0/00 uit een!Doppler-spectrum 'met mogelijke frequentie

verschuiving tussen -5 en +5 kHz. De bedoeling is, dit Doppler-spectrum

zichtbaar te maken op een oscilloscoop, zodanig dat het voor de meting

van de bloedstroomsnelheid relevante gedeelte van de band tussen -5
en +5 kHz 30 maal per seconde afgetast wordt. De breedte van dit

relevante gedeelte kan gesteld worden op 5 kHz, nl. tussen -1 en +4,
of tussen -4 en 1 kHz (afhankelijk van de plaats van zend- en ontvang

kristal). Het blokschema van het gehele apparaat is getekend in fig. 1,

en zal in dit hoofdstuk toegelicht worden.

Het van het ontvangkristal komend signaal wordt gemengd met een frequenti

iets hoger dan de draaggolffrequentie. Het verschil zal tenminste de

maximaal mogelijke Doppler-frequentieverschuiving t.w. 5 kHz moeten

zijn. De symbolen, die in het vervolg gebruikt zullen worden, zijn:

f d = draaggolffrequentie =5 MHz

f = mengfrequentiem
f h = hulpfrequentie = f m - f d
f D = Doppler-frequentieverschuiving of kortweg Dopplerfrequentie =

= een frequentiecomponent van de Doppler-band.

~i"'M.'" d&1.& ".Mel
kUft""", z.ic.'" Dopp.......
frtl"c" ties ....vi"'d..'" \

~I
I

~
I

o Fhfiguur 2

De Qutput van de mengtrap is laagfrequent. Hij bezit een component

met frequentie f h , en een zich links en rechts hiervan uitstrekkende

band met Doppler-frequenties, in amplitude 1000 of meer maal zwakker.

De frequentie f h moet zo restloos mogelijk gefilterd worden. Figuur 3
toont een geschikt sperfilter.
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Figuur 3

Sperfilter

Dit is een absoluut sperfilter: bij de juiste waarde van R1 worden de

verliezen in L en C gecompenseerd, zodat de resonantiefrequentie van
1 1

het filter (= 2~~) geheel uitgefilterd wordt. Deze resonentie-

frequentie moet nu precies gelijk zijn aan het verschil tussen de draag

golffrequentie f d en de mengfrequentie f m• Een getallenvoorbeeld:

Indien de resonantiefrequentie van het filter 10 kHz bedraagt, en de

sperbandbreedte 200 Hz, dan treedt bij een afwijking van 0,1 Hz van de

juiste resonantiefrequentie, een verzwakking op van 1000 maal. Deze

verzwakking is wel de minimaal toelaatbare. Indien het mogelijk zou

zijn, de resonantiefrequentie van het sperfilter en de frequentie f d
absoluut constant te houden, dan moet f constant zijn binnen een

o 1 -6 m
factor ! 6 = 0,02.10 •

5.10
Door ~- en uitgangsspanning van het sperfilter met elkaar te vergelijken

(m.b.v. een synchrone detector), is vrij eenvoudig een gelijkspanning

te creeren die bijvoorbeeld positief is als het filter op een te lage-,

en negatief is als het op een te hoge frequentie is afgestemd. Met deze

gelijkspanning zou een generator met frequentie f bijgestuurd kunnen
m

worden (automatische frequentie - regeling of AFC). Dit systeem is

misschien wel uitvoerbaar, do~h belooft vele moeilijkhedenl Eenvoudiger

is het bijregelen niet van f m, maar van f m - f d = t h • In dit geval kan

f h gegenereerd worden in een bijgestuurde generator, en de frequenties

f d en f h gemengd worden in een enkel-zijband modulator. De output

hiervan heeft de frequentie f d + f h = f m•

Na het sperfilter blijft een signaal, bestaande uit een 10 kHz brede

band met mogelijke Doppler-frequenties over, met centrale frequentie f h •

De spectrale verdeling van deze band dient nu zichtbaar gemaakt te

worden. Dit kan op twee manieren:
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1) Het signaal wordt toegevoerd .aan een aantal p~rallel geplaatste

bandfilters, met op elkaar aansluitende doorlaatgebieden. De uit

gangsspanningen van de bandfilters worden naast elkaar op het

scoopscherm geschreven.

2) Het signaal wordt gemengd met een signaal met een lineair in de

tijd toenemende frequentie. Het mengproduct wordt toegevoerd aan

een vast bandfilter. De uitgangsspanning hiervan wordt als functie

van de tijd.ge~chreven op het scoopscherm.

De tweede methode werd gekozen. Het frequentieverloop van de meng

frequentie, ook wel. genoemd sweepfrequentie, is zaagtandvormig. Van
1

de 10 kHz brede Doppler-b~nd moet een stuk van 5 kHz en 30 sec ge-

analyseerd worden. De zaagtand moet dus een "amplitude" van (iets meer

dan) 5 kHz en een frequentie van 30 Hz hebben.

De momentane frequentie van het sweepsignaal noemen we f , met centrales
waarde f • Indien de bovengrens van f regelbaar is tussen f ens s s

o 0

f + 5 kHz, en de ondergrens tussen f - 5 kHz en f t dan kan ieder
So So So

gedeelte van de Doppler-band geanalyseerd worden. De centrale frequentie

van de Doppler-band was fhe Een beeld van e.e.a. geeft figuur 4.

outp"~

...,&lI\q Lr'Q.p :

-~!

-~I

\/'Q.5t

bCl",d JIIlar' ~

t~L.!-
~5 -'101 -+F

figuur 4 •

De optimale overdrachtsfunctie of frequentiekarakteristiek voor het

'vaste bandfilter vormt nog een probleem. In het geval dat de Doppler

band slechts een frequentiecomponent bevat, krijgt het bandfilter een

signaal toegevoerd bestaande uit een component met lineair stijgende

frequentie. De overdrachtsfunctie van het bandfilter dient nu zodanig

te zijn, dat geurende zo kort mogalijke tijd een spanning aan de uit

gang van het filter aanwezig is.
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III. Theorie voor een optimaal bandfilter

Doelstelling: het ontwerpen van ee~ bandfilter, dat op een lineair

in frequentie gemoduleerd signaal een zo kort mogelijke respons geeft.

Het ingangssignaal wordt voorgesteld door:

2f 1(t) = cos at

waarin a = constant, met dimensie 1
t 2

Differentieren:

dus momentane frequentie:

w(t) = 2 at

Het probleem kan het best opgelost worden m.b.v. complexe Fourier

analyse.

Complexe Fourier-analyse
~-----------------------
Een signaal f(t) = cos ~(t) kan complex gemaakt worden door te stellen:

ff (t) = cos cr(t) + j sin ,,(t) = e j cr(t)

Het accent duidt aan: dit een complex gemaakte"oorspronkelijk reele

grootheid.

Wordt dit complexe signaal toegevoerd aan een lineair filter, dan treedt

aan de uitgang eveneens een complex signaal op. Het reele gedeelte

hiervan is gelijk aan de ~espons van het filter op het reele signaal f(t).

In het algemeen kan een signaal f(t) bijvoorbeeld de volgende gedaante

hebben:

figuur 5
Algemene signaalvorm'

Hieraan is e&n amplitude A(t) te onderscheiden, opgevuld met een

periodiek signaal oos (cr ( t) + cpo):

f(t) = A(t).cos(cr(t) + ero )
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Complex: fl(t) = AI(t)e j ~(t)

De vaste fasehoek ~ wordt opgenomen in de complexe amplitude A'(t).o
Indien fl(t) bekend is, dan:

f(t) = lA' (t)l cos (<p (t) + tro )

waarin de waarde van .0 over het algemeen niet relevant is.

Bij de Fourier-analyse wordt uitgegaan van de volgende stellingen:

Indien F(c.) de Fourier-getransformeerde is van f(t), afgekort:

f( t) 0-0 F(CI)

dan:

f(t) 1= - •21C

F(C.,) = rf( t) e-j ~t dt
-0-

Indien:

G(Co) = F (w). H(c.)

dan: -get) = f(t)· h(t) = f f(T). h(t - T)dT--
Bij de berekeningen zal dikwijls voorkomen de integraal van Poisson:

r e ClLt2 ~dt = -_0(,
-00

waaruit volgt:r e OLt
2

+ ('t dt =
-t/IO

r e
cx.( t

2 + ~ t)
dt =--

= e

1& 2 ... 2
_ «'(-) ~'\'lC.(t + ..J:...)

2'" 2«-e
_-0

,,2
-~

dt = e

De invloed van de bandfilterbreedte-------------------------------_._-!

Het complex gemaakte ingangssignaal is:

jat2
= e

dus:

r jat2
J_e •-- e - j wt dt =

Stel het bandfilter heeft een centrale frequentieCo) , een bandbreedteo
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2n , en een overdrachtsfunotie H(w), zodanig dat:g

A ~H(w) a 0
g

A ~ H(w) F 0g

'.

Dan geldt voor het complexe uitgangssignaal f 2(t):

r. j~J F1(14). H(c.).e-- dCo) a

het doorlaatgebied gelden:

c.)2
o

-j 4a

constant a e

filter smal is, zal binnen
- C'o) 2

o
-j 4a

Indien het

2
l4)

-j 4a
~e

Dan:

f
2
' (t) =: 1 V~ .e21'. ja

c.)2
o

= V-ra .• -j 4&, .h(t)

H
1

(u) =: e

Het uitgangssignaal f 2(t) is (afgezien van een constante) gelijk aan

de zogenaamde pulsresponsie h(t) van het filter. Bij de meeste filters

heeft h(t) een in- en uitslingerend karakter. Dit geldt niet voor een

filter met een Gauss-vormige karakteristiek:

_(Co) - Co)o )2
A

(e - A

-GO

De omhullende van h}t) is evenredig met: e

pUls met 1 -breedte:e

, dit is een Gauss-

, I 4
i 2T == Jl
I

T is dus omgekeerd evenredig metJ\(dit geldt ook in het algemeen),
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m.a.w. hoe breder het filter, hoe korter de duur van het uitgangs

signaal. De theorie gold echter alleen voor een smal filter.

Het uitgangssignaal kan ook m.b.v. convolutie bepaald worden:

=
r ja(t _T)2 dT =J h(T).e--

Sf»h(T).e -2 jatT. e jaT
2

-....
dT (2)

Stel h(t) heeft een breedte 2T , zodanig datg

It!>

It 1<

T ~ h(t) = 0
g

T ~ h(t) -I 0
g

Indien Teen kleine waarde heeft, dan geldt binnen de tijd waarin
!?,

h(t) -I 0:

jat
2

ja.o 1e ~ constant = e =
2jaT ~ 1, dus:In de integraal schrijven we nu voor e

~h(T).e -2jatT dT =--
= 21t

jat2
e • H(2at)

De omhullende heeft nu dezelfde vorm als de filterkarakteristiek

H(w) , met CA) =CA,)( t) = 2at = momentane frequentie van het si~naal

. t 2
fl(t) = e Ja

Hoe smaller het filter, hoe korter de tijdsduur van het uitgangssignaal

f 2 (t). De theorie gold echter alleen voor een filter met korte puls

responsie, dus voor een ]reed filter.

Resumerend:

Uitgaande van een smal bandfilter kan de respons op een signaal
2fl(t) = cos at korter gemaakt worden door het filter te verbreden.

Uitgaande van een breed bandfilter kan de respons korter gemaakt

worden door het filter te versmallen.

Dit wijst dus op het bestaan van een optimale filterbreedte.
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Relatieve breedte van het bandfilter------------------------------------
Wat is een smal, wat is een breed filter?

Voor het smalle filter moest gelden:
2 Ct) 2

• c...> • 0
-J r.- -J -;:-

'+a N '+a ( )e - e , voor het interval waarin H w ~ o.

Het linkerlid

2
(0)

-j 4a -j
e = e

spli tsen:

(w-Co) +
o
4a

) 2
(0)0

=

= e
-j 4a

2
(0)

o

• e
-j 4a

VO"Jr de eerste term geldt:

2
2

Co)
2

w (0)- (0)

-j 0 0 -j
0

4a 4ae !!! e
~ -4>0<_

mits (0) C6 W , of --- II 0
o (0)0

ICo,) - Co,) 0 \ « c.>o

Binnen het doorlaatgebied is lc.) - 4>0/< A g ' dus de eis wordt:

.n.g « Co,) 0

~ 1 mits ( (0) - Co) ) 2« 4a
o

4a-j
e

Voor de tweede term geldt:
( C4) -Co> ) 2

o

dus:

n 2 « 4a
g

Resumerend;

fJlJ2
-j 4a

e

c.)2
o

-j 4a
e mits .n. «Co,) en Q. «2 Vi.gog

De 1e eis houdt in dat binnen de omhullende van h(t) enkele trillingen

aanwezig moeten zijn.

Voor het brede filter moest gelden;

jat2
e ~ 1, gedurende de tijd dat h(~)F 0

Due:

at2 «1 of t 2 « .!.
a

h(t) ~ 0 indien \t21< Tg' due de eie wordt:
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T 2 « 1
g a

T «.l
g va

~~t verta1en van deze eis in het tijdschema in een eis in het

frequentiedomein is niet zonder meer mogelijk, aangezien daartoe de

vorm bekend moet zijn van de filterkarakteristiek H(~). Is H(~)

Gauss-vormig, dan:

_(~)2 j c.) t
h ' t) =~ Vi. e 2 • e 0

T N 2 1
g - A (<. v-a. ~.n. '» 2 va.

Resultaten met een Gauss-filter

In het bovenstaande werd alleen rekeing gehouden met de ~reedte van

de filterkarakteristiek, en niet met het faseverloop binnen deze

breedte. We gaan hier nog even mee door, en beschouwen de bereikbare

resul ta";en met een bandfil ter met Gaus(3-vormige doorlaatkarakteristiek.

Ingangssignaal: fl(t)

Filterkarakteristiek: Hl(~)

Uitgangssignaal: f 2(t)

h'(t) =
1

= :- VTt e jat
2 {e -2jatT + jaT

2
+ j t.JoT - ~ n

2
t

2
dT =

_Cll:I

= fk y-Tt jat2 .r:( ja - t.n2
)T

2
+ (-2jat + j 4)o)T dTe =-- 2

~ lC

-( -2jat + j t.J )

jat2 0

= .B. '(Tt 2.e e -4( ja - ~.n. ) =21t -ja + t$l.2 •
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jat2(-4ja + n.2 ) + (-2jat + j 4)0)2

-4jat + .n. 2

De exponent van de e-macht is:

2
(,\)0 ) =

1
= --2-=--T'"4

16a + no {
2 2 2 2

(-4a on; t + 4a C4)0 on t

• j(16a2 ~ t _ 4a ~ 2
o 0

2 2
- ~o .n.) +

4 2}+ a.n t )

<.

De complete vorm voor f 2(t) kan weer gesplitst worden in een omhu11ende

A I en een periodiek signaa1 e j cr (t) :

A' =A

Indien .n2 « 4a,t

.n.2 2
- - (2at - ~.)\[L' 16a2

0

A' =.n V-4 j a ·e

\{f (a.) 2 (2a t - c.) ) 2
A 1 -1; 0

A = 'A 'I = '2 a. e

A = !! \IT
max 2 Va

1 indien t I:

C&)o 2
A = - A 2a .:tile max

'f (t) 1 2
(16a

2
Co)o t 4a It) 2 4 2

= Ib a 0
+aA t)=

2
t 2I: It)ot + <fo + (A; )2 ~ ~tIta



4a (2at )2 =
- 32a2 - 4)0
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Indien $1.2 »4a:
g.2

(2at
2

V~ .e

-SJi - 4)0)

A' =-'2. =
2at - ~

-( .n.
0)2

= e = A

A = 1max

A =
1 t "'0 .n.

voor = 2a + 2ie

'f (t)
1 2 2 4 2

=;,4 (16a Co) t - 4a 4)0 +a.n.t) =0

= (4a)2 c.> t +
'0 +

at2
N t 2

.n. 0 - a

Indien .n..2 = 4a:

At =SL V 1 .e
'.n.2 2-J + .n

1\r=L= - a (2at -

= V-j + 1 • e

'.

1
A = V7.

Amax
1= \f2

A = ! A voor te max
0)0

= - +2a -
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De resultaten in beeld:

..... u

T

f

--·..·A

A

. f

- --- -~ ..

figuur 6
Resultaten met Gauss-filter

A\/T
1~o.

-----.,.
/

/
/

- -- -r-
/

/,

Uit de grafiek van T als functie van~ blijkt de optimale filter

breedte:.n.;' 2 -..r;..

De vraag rijst, of er misschien een soort filter bestaat, dat,

achter het bandfilter geplaatst, zorgt dat de T-lijn in de T~SL grafiek

een van beide gestippelde krommen (T =~ of T = i) blijft\~gen.

De opzet is, een waarde voor T te krijgen die lager is dan Va .
Onderzoeken wij eerst of het mogelijk is, de T-lijn de kromme voor een

breed filter te doen volgen, ook,bij kleine S1. Voor een breed filter

w&rd de eis gesteld (zie bIz. ):

jat2
e ~ 1

Uit formule (2) blijkt, dat deze eis vervalt als h(t) vervangen wordt

door:

•h (t) =

Ala h(t)

h( t) e_'jat
2

j Cc) t - i- .n.2 t 2
o= e (Gauss-filter), dan:
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•
h (t) = e

222
j Co:) t - t.n. t - jato

=

*H

=

2 2
= Je j Co) 0 t - t.n. t

-- 2(jCA,)o jw)

-4ja _ n. 2

- jat2 _ j Co,)t
dt =

2(w-(a) )
o

(to)-to) )2
, 0

24a(1 + k )
j

• e

= constant:
W-c.J

-(n~l + 5)2

• e

= k, k

=

Indien k < 1 (smal filter)t volgt uit deze formule dat het filter

verbreed, en een extra fasedraai1ng ingevoerd moet worden.

Vervolgens onderzoeken we of het mogelijk iS t de T-lijn in figuur 6
de kromme voor een smal filter t ook bij grote ~te doen volgen. Uit

de formule (1) op blz. lOvolgt dan de eis voor het nieuwe bandfilter:
CA,)2

•• j 4a
H (co» = H(w) e (4)

immers dan geldt voor het nieuwe uitgangssignaal:

[H(Ie)e j wt dt =-- ~ fa · h(t)

Het komt erop neer, dat achter het bandfilter met overdrachtsfunctie

H(~) een filter geplaatst wordt t dat alleen de fase draait en de

amplitude ongewijzigd laat. Dit kan met ieder type bandfilter! Het

uitgangssignaal is steeds gelijk aan de pulsres~onsie van het band

filter.
\

Aangetoond kan worden dat formules (3) en (4) op hetzelfde neerkomen.

We beperken ons verder tot formule (4)t en merken op dat een filter

met karakteristiek

jtr.l2
e. '!Ii
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het uit de radartechniek bekende pulscompressie- of chirp-filter is.

De overdrachtsfunctie hiervan is in het algemeen:
2

j(~ + c.;)T + <f o )
= e

met T en ~o constant en niet relevant. De term ~T geeft een vaste

tijdsvertraging T. De eis voor het chirp-filter kan ook geformuleerd

worden als:

1
2a

Hoewel het chirp-filter zijn nut bewijst bij elk type bandfilter, kan

voor dit bandfilter het beste een Gauss-filter genomen worden, wegens

het slingeringvrije karakter van h(t). Figuur 7 toont het complete

filter.

t 2
Gauss-filter f

2
(t) chirp-filter

c.)2 --+c.>-Co)
HI(~)=e- ( 0)2 H

2
(Co)=e j4a:

Sl.

f
3
(tl. ~~.hl(t) .~V1.. _(f nt l

2
••

j
.,ot

figuur 7
Optimaal filter

w -.Co) 2- (-~)
Een filter met HI (Co) .: e . Sl.. geeft geen fasedraairng en is

fysisch dus niet te realiseren. Echter, de in werkelijkheid optredende

fasedraaiing kan eenvoudig in de chirp-filter karakteristiek ver

disconteerd worden.

Het uitgangssignaal f
3
(t) wordt als functie van de tijd op het scoop

scherm geschreven. Uitgangspunt was de aanwezigheid van een Doppler

frequentie f D, die, na menging met de sweepfrequentie f s (mengproduct:

fl(t» en filtering door het Gauss- en chirp-filter, een scherpe piek

op het scherm doet ontstaan. Hoe scharp is nu deze piek, m.a.w. wat is

de resolutie bij de ontleding van het Doppler-spectrum?

Resolutie

De constante a geeft aan, in welke mate de frequentie van het sweep

signaal per tijdseenheid stijgt. Voor het sweepsignaal kan geschreven
•worden:

fl(t) = e
s

ja(t _ t )2
o
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met t = constant en niet relevant.
o

De momentane frequentie van f (t) bedraagt:s

2at
o

Deze frequentie stijgt volgens:

=

Voor de tijdsduur ~ t waarin de frequentie CoQ( t) een waarde AC4.> st:ijgt,

geldt:

dc.)(t)
A~ = 6. t dt = At. 2a

Aan de X-as van de scoop wordt een spanning toegevoerd, evenredig

met c.)(t). Hieruit volgt, dat, indien de omhullende van f
3
(t) een

breedte ~t heeft, de resolutie bij de frequentie-ontleding b~bedraagt.

Voer Atkan genemen worden de tijd tussen de punten waarop de om

hullende van f
3
(t) een waarde van ~ x de maximale amplitude heeft:

\f
3
(tl\ • ~ ~ ~ e -(t.lltl

2
---+ tit • ~

met ~= halve 1 breedte van het Gauss-filter.e
De resolutie:

At.2a 4
= ii' 2a

8a
= .n..
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IV. Keuze van de frequenties, waarde van a en.n

Waarde van f h , f s ' f G
, 0 0

en

niet ontsierd door

combinaties hiervan?

de centrale Gauss-filterfrequentie f G
o

Doppler-spectrum toont,

van deze frequenties en

oscilloscoop een gaaf

allerlei harmonisohen

Hoe moeten de hulpfrequentie f h , de centrale sweepfrequentie f s
o

gekozen worden, zodat de

Het kiezen gaat gepaard met vele overwegingen, doch laat ons trachten

een logische gedachtengang te ontwikkelen.

Allereerst iets over de grootte van de sweep van f • Gesteld werd dats
deze maximaal 10 kHz moet zijn, doch aangezien het Gauss-filter een

zekere breedte heeft (in de orde van 1 kHz), en ook Doppler-frequenties

aan de rand van het spectrum goed geanalyseerd moeten worden, dient

de sweep wat groter te worden.:

Af s = 12 kHz.
max

Vervolgens dient op het feit gewezen, dat het signaal geleverd door

de EZB-modulator niet aIleen de frequentie f m = f d + f h bevat, doch

ook de frequenties f d + (2e harmonische van f h),

f d ± (3e harmonische van f h), enz.

benevens de niet geheel onderdrukte draaggolf f d , en de tweede zijband

f d - f h • Zie figuur 8.

•"t,,,t E.18 ....ocI"lralo.. : ......._----II...-_.L-_......._-L_---JL-_......_..L_

figuur 8

Het Doppler-spectrum, ~l)als dat aan de uitgang van de mengtrap ver

schijnt, kan ontstaan d~~r menging van het' ontvangen signaal met de

hoge zijband (fd + f h), ~' met de lage zijband (fd - f h). 'Ale 6en

van beide, t.w. (fd - f h) ~tet volledig onderdrukt is, ontstaat op

het beeldscherm naast het lurmale spectrum, een zwak, t.o.v. de

\



.. 21 ..

(fD = O) ..as gespiegeld tweede spectrum. De lage zijband moet dus

nauwkeurig weggeregeld kunnen worden.

T.g.v. de niet geheel onderdrukte draaggolf f d bevat de output van

de mengtrap ook een zwak Doppler-spectrum tussen 0 en 5 kHz. Door f h
hoger dan 10 kHz te kiezen, overlappen het hoofdspectrum en dit

stoorspectrum elkaar niet, zodat dit laatste buiten het beeld blijft.

Er is echter een sterker argument om f h ~ 10 kHz te kiezen. We brengen

in herinnering, dat het Gauss..filter het mengproduot toegevoerd krijgt

van f s en (fh + f D), d.w.z. zowel de som- als de verschilfrequentie

tussen beide. De sweep van f s kan 12 kHz bedragen, dus als de harmonischen

van f h Minder dan 12 kHz uit elkaar liggen, zullen er altijd 66n of

meer hiervan in het beeld verschijnen. Met het oog op de goede werking

van het sperfilter moet f h een lage waarde hebben, dus:

II f h =12kHz

Nu blijft nog de keuze van f s en f • Een Doppler-frequentie dient in
o go

het midden van het scherm te komen. Even nadenken leert, dat dit wil

zeggen dat op het moment waarop f s = f s ' het mengproduct van f s en f hogelijk moet zijn aan f S t
o

Ifs - fhl = f ,met f h = 12
o go

De bepaling van f en f kan verder het beste grafisch geschieden
So go

zie figuur 9, waarin de mengproducten van f met andere frequentiess
in beeld worden gebracht.

-16 _1., _12- 0 12- lCf 3' ~ F- Fs•
f" fit
CI. 9.

figuur 9

In deze figuur zijn de twee lijnen waar de frequentie gelijk is aan

f + 12, dik getekend. Het Gauss..filter wordt afgestemd op 66n vans o
beide frequenties, die daarom in de figuur aangeduid werden met
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f a en f b.
go go

Aan de voet van de figuur is van de frequentie de waarde, verminderd

met f ,gegeven. Hoe groot de frequentie in werkelijkheid is, hangt
s

af vanof • De werkelijke frequentie kan een negatieve waarde hebben,
So

en is fysisch dan gelijk aan een frequentie met dezelfde, nu positieve

waarde. Om een figuur te krijgen met alle frequenties rechts van de

nul-as, dient het gedeelte van figuur 9 links van de lijn waar de

werkelijke frequentie nul is, dus waar (freq. - f ) = - f ,naars s
o 0rechts omgeklapt te worden.

Dit omklappen kan letterlijk gebeuren: figuur 9 uitknippen, in tweeen

vouwen en tegen het licht houden. De vouwlijn moet nu zo gekozen

worden dat een van beide dikke lijnen alleen een f s x (fh + fD)-band

snijdt. Snijdt hij nl. andere banden, dan wil dit zeggen: storing in

het beeldl De vouwlijn geeft de plaats van de frequentie nul-as aan.

en de juiste waarde van f en f kan nu afgelezen worden. Zodoende
So go

blijken de volgende combinaties mogelijk:

a) f = f b = 6s go0

b) f = 9, f a = 21 .
s go0

c) f = 15, f a = 27s 'g
0 0

d) f • 21, f b =9, enz.s go0

valt samen met• 6 dus f
go

waarden van f •
.s

e evalt samen met 2 , 3 ,f
go

f =11,5 - 7 - 5,25 - 4,2 - 3,5 en 3.s

= 21 dus

f
8 o

b) f tU88en 3 en 15, f
8 go

6e en 7e harmDnischen van resp.

Welke zijn de gevolgen bij helt toepas~en van eik van deze oombinaties?

Hierbij dient bedaoht te word'en, dat de output van de mengtrap waarin

f s en (fh + f D) gemengd worden, behalve de mengproducten in het

algemeen ook de input-frequenties zal bevatten. De waarde van (fh+fD)

ligt tussen 12 - 5 = 7 en 12 + 5 = 19.
a) f • 6, dus f tussen 0 en 12; f

8 0 8 go

en met vele harmonischen van de lage

0) f s tussen 9 en ~1,

harmonische van .
~

f = 27, dus f valt slechts samen met 2e
go go

= 13,5.
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d) f tussen 15 en 28, f =9, dua f kan geen atoring geven, we1
a go a

kan (fh + f D) = 9 worden en va1t dan aamen met f •
go

Het b1ijkt dus, dat in de eerste drie geva11en fa niet in de output

van de mengtrap mag voorkomen, en dat in geva1 d) het ze1fde ge1dt

voor (fh + fnJ. Combinatie d) werd gekozen, ~ede om de 1age waarde

van f (dit imp1iceert een 1age Q voor het bandfi1ter) ~~ de hoge
go

waarde van f (dus geringe re1atieve sweep, zodat eventuee1 a11e
So

harmonischen van f s door een 1aagdoor1aatfi1ter weggefi1terd kunnen

worden). Dus:

f = 21 kHzs
0

f = 9 kHz
go

Storingen:

15 kHz < fa .(, 27 kHz

De verachi11ende frequenties zijn nu zo gekozen, dat de· mengproducten

van fa met de harmoniachen van f h geen kwaad kunnen, doch hoe zit het

met de mengproducten van de harmonischen van_f met de harmonischens
van f h?

Hiervan kan een tabe1 opgeste1d worden:

harmoniachen

van f h
.. 2e : 24 3e . 36 4e . 48 5

e : 60. .
Harmoniachen ,
van fa 1
2" · 30-54 6 - 30 6-0-18 18-0-6 30 - 6·
3" · 45-81 21 -57 9 - 45 3-0-33 15-0-21·
4" · 60-108 36 - 84 24 - 72 12 - 60 o - 48·

'verschi1
frequentiea

Onderatreept zijn de frequentie-interva11en, die de waarde f = 9
go

bevatten, en die dua een storing in het bee1d zu11en geven. Het ia

duide1ijk dat de 2e harmoniache van fa' en de 4~ en hogere harmoniachen

van f h niet gewenat zijn. Het komt er op neer dat de vorm van het

sweep-signaa1 symmet~iach moet zijn (dua bijv. een b1ok, maar bijv.

geen zaagtand), en dlot de hogere harmDniachfllvan f h weggefi1terd

moeten worden (met ee~ 1aagdoor1aatfi1ter).
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Behalve de genoemde mogelijke storingen

groot aantal mogelijk. Twae voorbeelden

practijk enigzins hinderlijk waren:

1) De piek t.g.v. een Doppler-frequentie bleek vergezeld te worden

door een kleine stoorpiek, en wel op een ~fstand van 6 kHz. Ver

klaring: 3e harmonische vervorming in de mengtrap. Immers:

hoofdpiek-iJo f s - (fh + f D) = f g t:s =9 + (12 + f D) = 21 + f Do

stoorpiek~3fs - 3(fh + f D) • f g f s =3(9 + 3(12 *fD~= 15 + f Do

Afstand tussen hoofd- en stoorpiek: 6

2) Op de plaats waar een piek zou verschijnen indien f D= - 3 bleek een

permanente storing aanwezig. Verklaring: het uitgangssignaal van

het Gauss-filter, met frequentie 9 kHz, werkt terug op de ingang van

de mengtrap. Indien f = 18 kHz is het mengproduct weer 9 kHz. Dits .
mengproduct wordt weer versterkt in het Gauss-filter, enz. Dit is

dus een oscillatieverschijnsel.

Waarde van a------------
Het sweepsignaal heeft de gedaante:

f (t) = cos a(t - t )2
s 0

De sweepfrequentie is dus
f

Col) (t) = 21t f = 2a(t - t )s e 0

N.B. Daar de woorden "functie ll en IIfrequentie ll beiden met f beginnen,

wordt deze letter f in het bovenstaande voor twee verechillende zaken

gebruikt. In het algemeen: f(t) = functie of signaal

f = een frequentie

Slechte ale een frequentie tijdsafhankelijk is, dreigt verwarring.

Daarom wordt de tijdsafhankelijke frequentie van het sweepsignaal ge

eymboliseerd door fe' zonder (t).

Bandbreedte van het Gauss-filter

In het vorige hoofdstuk werd aangetoond, dat de resolutie bij het be

palen van f D omgekeerd evenredig is met de bandbreedte van het Gauss

filter. Echter, de uitgebreidheid van het chirp-filter is ongeveer

evenredig met het kwadraat van deze bandbreedte (zie hoofdstuk VI).

Een Gause-filter met 1 -bree~te van ongeveer 600 Hz vormt een redelijke
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compromis tussen resolutie en uitgebreidheid van het chirp-filter.

Dus:

II 2 n. = 2 1t .600
'.

6
1 8a 8.0,~5.10

reso utie =~ = ~. 00

Waarde van a

=2340 rad/sec =370 Hz.

De ~ -breedte van het Gauss-filter is v;2.600 =850 Hz. Het door het
e

sweepsignaal bestreken frequentie-interval dient nu te zijn:
15 kHz + 850 Hz. Dit interval wordt doorlopen in 30 sec. DUB:

d.f
B

dt

II

5000 + 850 2a
1/30 = 21t

6
a =5850.30. lC =0,55.10 •

\

\,

,
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V. Prinoipee van de toegepaste sohakelingen (tot aan het ohirp-filter)

~!~!!!!!~

Het bloksohema is bekend, het probleem is nu de praotisohe realisering

van de blokken.

De sohakelingen kunnen vaak vereenvoudigd worden, indien meerdere

gelijkspanningsniveau's besohikbaar zijn. Hun aantal bedraagt bier 5,
met gelijk onderling potentiaalversohil. Het is bekend, dat zener

diodes met een zenerspanning groter dan 6,5 v, ook bij kleine stroom

een lage inwendige weerstand bezitten. Daarom werden 4 zenerdiodes

van 6,8 V toegepast. Eohter, ter vereenvoudiging van de berekening van

i~stellingen e.d. wordt gerekend met 5 niveau's op 6 V afstand, due:

o. +6, +12, +18, en +24v.
Ontkoppeling van voedingslijnen is niet nodig, indien, wanneer het om

zwakke signalen gaat, nauwkeurig rekening wordt gehouden met de vraag

t.o.v. welke voedingslijn het signaal afgenomen moet worden. Dus bijv.:

'"

+ ....-'9

Fo"t: :

y.
"

figuur 10

+

•

In het apparaat komen nogal wat lineaire versterkers voor. De hieraan

te stellen eisen zijn meestal te laag om toepassing van op-amps te

motiveren. Er bestaat echter een eenvoudige sobakeling met enkele

plezierige eigensohappen, zie fig. 11.

tr v~
L1.•

V,
0-,.--0£

I ',"

.;;;.f,;;;;.i.liilg..;;;u..;;;u;;;.r_·i~1
Versterkel\
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Afgebeeld is sleohts het wisselstroomcircuit;

biedt meestal geen enkel-probleem.

Indien voor de twee transistors geldt:

het gelijkstroomoircuit

vEB = 0, r =c:oa , f2t >,>1, dan:

i 2 = ~.i5 = ~2 .i1

v1 = v4 = (i1 + i 2 + i 3 + i 4)R
2

v3 = v4 + (i2 - i + i 3)R15

We beschouwen nu steeds &&n van de vier klemmen als ingang en een

ander als uitgang.

1) Ingang: I, uitgang: III, i 4 =0

v3 = v1(1
i 2 - is + i 3

R
1

+ i 1 + i 2 + i 3
• 'R") =

2

R1 R
• -R) Ci v (1 + ...1)

2 1 R2

Ingangsimpedantie:
v

3

:z
= i •

2 1 •

• =
1 -

1

met Zb = belastingsimpedantie.

1 +

1• ---;:-.:.-""",,=,- •R1 + R2
Zb

Om de uitgangsimpedantie Zu te bepalen word~ v1 = ° en V u = 1 gesteld.

1 • ° + (i2 - i 5 + i,)R1

1 • {12 (1 -1) + 1}} R1

i 2 • - 1
- +(b2

o • 11 + 12 + 13

o • i2(~ + 1) + i,

1
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1 {- 1 1 (1 - ~) + 1Jr 13 , ~1= 1
- +2
,.'

1
1-+

i
3

1 ~2
~ .t=R· 1 1 R

11 11- 1 - - + 1
~2

Z
1 R1=-a:'-

u i 3 ~

Conclusie: niet-inverterende spanningsversterker met hoge ingange

impedanties en lage uitgangsimpedantie.

2) Ingang: IV, Uitgang: III, v1 = 0

,
geldt: vEB III 0)

1
1 - ~

- i 4 • 1
- + 1
~2

Ingangsimpedantie: Zi III 0 (mits voor T,

Uitgangsimpedantie: zelfde als bij 1).

Conolusie: stroom-spanning omzetter met lage ingangsimpedantie en lage

uitgangsimpedantie, Indien ingang aangesloten via een weerstand:

inverterende spanningsversterker.

3) Ingang: III, Uitgang: II, v
1

III 0, i 4 III 0

1o III i2(~2 + 1) + 3

1
i 2 III - 1 .i3 ~ - i 3

~ + 1

Ingangsimpedantie: zelfde als uitgangsimpedantie bij 1), due

Uitgangsimpedantie: v2 komt niet in de formules voor, due

Zu III GO (mi ts voor T1 geldt: t"':Z GO )

Conolusie: stroomversterker 1x, lage ingangeimpedantie, hoge

impedantie.

uitgangs-
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De 3 genoemde W1Jzen van aansluiten kunnen ook gecombineerq worden.

Zo levert 1) en 2) samen een versterker met een + en een - ipgang,

terwijl bij combinatie van 1) en 3) klem III zowel in- als ~~tgang isl

De blokken van het blokschema zullen nu een voor een de rev~p passeren.

Om de zaken niet te eenvoudig te maken, werden waar mogelij~ actieve

filters toegepast. Overigens werd weI naar de grootst moget~~ke eenvo~d

gestreefd. Gebruikte halfgeleiders:

NPN transistoren: type 2N4124

PNP transistoren: type 2N4126

FET's TIS88 en MPF104

Diodes BAY38

In het algemeen is bij signalen op zeer laag .niveau het ov~~~eersende

probleem: ruis. Er voIgt nu een beschouwing over het nivea~ van de

thermische ruis van de signaaalbron, het ontvangkristal met weerstand
'.

10 A. •

Voor deze ruis geldt, zoals bekend:

2e = 4 kTBR

met: e = ruisspanning

k = constante van Boltzmann

B = effectieve bandbreedte

R = weerstand ontvangkristal = 10

Het ruisvermogen, dat door het kristal geleverd kan worden, ~s

2
N = tR = kTB ~ 4.10-21 B

en is dus onafhankelijk van R.

Voor B moet ingevuld worden: 2 maal de effectieve bandbree4t~ van het

Gauss-filter, aangezien zowel de ruis met hogere als met l~'rre

frequentie als f zijn bijdrage levert. DUB:m

-21 2n -21N ~ 4.10 .2.21t = 2,5.10 • ..0.

Het door hat ontvangkristal leverbare Doppler-signaalvermo~.rwordt

genoemd S.

De signaal-ruiBverhouding is ~ , de verhouding tussen de aQ~plute

signaal- en ruisspanning is gemiddeld ~. Indien het apparart verder
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geen ruis toevoegt, dan wordt deze verhouding ook aangetroffen aan

de ingang van het Gauss-filter.

Indien slechts een Doppler-component aanwezig is, is de verhouding

tussen de maximale signaalspanning aan de uitgang van het chirp

filter en die aan de ingang van het Gauss-filter (zie figuur 7):

I J
.0. \1'1

f 3(t) max = 2' Va: =~ \fT
If1(t>1 max t 2 ~ a

Voor het signaal treedt dUB een versterking van ~~ Ope Dit geldt

niet voor de ruisl Het resultaat hiervan is, dat de verhouding

tussen signaal- en ruisspanning verandert, en wel ten goede indien

A > 2 Vi. Stel aan de uitgang van het chirp-filter is deze verhouding
v s
vn

= ~ \f1 =
2 Va:

Invullen: S

= 10
10 V~s

(1 0100 van 1 mV)2
= 4R =

lL = i.2 tt.600 = 1,9.103

6a = 0,55.10

,

levertr
vs
v

n
= 93.

Het bovenstaande geldt all.en, indien er slechts een Doppler-component

aanwezig is, ofwel een zeer smalle Doppler-band. Indien een brede

Doppler-band aanwezig is, geldt t.a.v. de versterking van het signaal

in Gauss- en chripfilter hetzelfde als voor de ruis, nl. geen ver

sterking. De factor ~\I~ (in dit geval 1,2~) vervalt dan. De waarde
Vsvan -- wordt nu mede afhankelijk van de vorm van het Doppler-spectrum.
Vu

Terug naar het ontwerp van voorversterker I. Indien als eerste

versterkertrap een FET gebruikt wordt, is een effectieve automatische
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versterkingsregeling (AGO) mogelijk. Een FET type TISBB bereikt zijn

minimale ruisfactor (t.w. ongeveer 1 dB bij 5 MHz) bij een signaal-
'.

b~on-impedantie van enkele K~. De impedantie van het ontvangkristal

bedraagt 10lL, dus de spanning hiervan moet eerst ongeveer 15 x

opgetransformeerd worden.

Als 2e trap wordt eveneens een FET gebruikt. De schake ling is zodanig

dat een maximum aan stabiliteit aanwezig is. T.a.v. de ruis is dit

nl. een eerste vereiste: een geringe neiging tot instabiliteit uit

zich direct in een hoger ruisniveau. Met FET!s is het samenstellen

van een stabiele schakeling eenvoudiger dan met transistoren.

De FET's werden uitgezocht op grote steilheid. Het bereikte ruisniveau

is wat hoger dan het berekende.

AGe-detector II

~ .... +I'&.V

De AGO dient zodanig te werken, dat de door mengtrap III afgegeven

spanning steeds 2,5 Vtt bedraagt ,(zie paragraaf: sperfilter). De uitgang

van de mengtrap mag echter niet niet-lineair belast worden! Dit lukt

door in de AGO-detector een FET toe te passen, in de schakeling van

fig. 12.

, .

figuur 12

AGO-detector

De FET staat normaal afgeknepen. De grootte van de ingangsspanning

waarbij hij begint te geleiden is instelbaar met R1 • Het verloop

van de afgegeven regelspanning is enigzins afhankelijk van de eigen

schappen van de toegepaste FET en heeft ongeveer de gedaante zoals

weergegeven in figuur 13.
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figuur 13
AGG- regelspanning

'.

J•

•
....----,-+

I,.
•

Het mengen van frequenties gaat zeer goed Qoor gebruik te maken van

de exponentieel verlopende V-I karakteristiek van de basis-emitter

overgang van een transistor. Hiertoe wordt meestal de schakeling van

figuur 14 gebruikt.

figuur 14

Mengschakeling

Stel de beide transistors zijn: identiek, dap geldt (bij benadering):
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1 1 D 11 1 - I = I,( D) I,
e -

-D = D =2 1 + 11 + e + e e

D2 D'
D + 2" + b + •••• 4'

= I,
D2 D'

=
2 + D +2"+'b + ••

'.

D D~
1 + '2 + lr + ••••••

D D2
2(1 + '2 + T+ ••••• )

De breuk in deze formule kan de vo'lgende waarde hebben;

D breuk

0 0,500

0,7 0,480

1 0,465

1,4 0,44

2 0,40

Voor zeer kleine waarden van D geldt:

Bij,,!bijv. kTD =1 (dus V1 - V2 21: q = 25 mY) is de fout -7tf,~,
Aan de mengschakling kunnen bijv. twee harmonische signalen toegevoerd

worden:

I, =I,O.(1 + b cos w 1t) met b = constant en <1

I,O =gelijkstroomcomponent van I,

D.~(V1 - V2) + c cosw2t met c = constant en ~1.

In de mengtrap III is ""'1 = 2 n f d en w2 .. 2 n (fd + f h)

Na uitfilteren van de mengprodueten met hoge frequent1e bl1jft over:

11 - 12 = i be 1'0 cos(2n f h t)

Hierboven werd gerekend met 2 identieke transistoren. De berekeningen
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blijven geldig voor niet-identieke transistoren, indien slechts de

gelijkstromen hierin gelijk zijn. Hoe dit bijvoorbeeld gerealiseerd,
kan worden toont figuur 15, waarin tevens verbeeld wordt op welke

manier het verschil - 12 aan ~en uitgang ter beschikking komt •

. R
1

= R
2

... R" = R4

01 heeft lage impedantie voor alle

optredende frequenties.

V'_~I

figuur 15

Mengschakeling

rZ3-modulator IV

, j'ee mengtrappen A en B krijgen dezelfde harmonische signalen toege
ovoerd, doch de signalen voor A zijn 90 in fase gedraaid t.o.v. die

V,, or B:

De collectors worden 2 aan 2 doorverbonden:

A B A B
A I • (1 1 + 11 ) - (I2 + 12 ) •

• t 1"0 l 0(008 ""2 t ' + sin w2 t)+ bc cos (""1 -w2)t I
Indien w 1 • 2'1\ t d en "" 2 • 2 nth' en indien de laagfrequente

component in het mengproduot uitgefilterd: wordt, dan blijft over:
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Dit is de lage zijband. Door de collectors anders door te verbinden

ontstaat de hoge zijband~

De mengtrap en de EZB modulator kunnen op eenvoudige wijze met elkaar

vervlochten worden. Verwezen wordt naar het complete schema." De hierin

getekende sperkring (L2 - 04) is afgestemd op 5 MHz, en dient als

kortsluiting voor f h = 12 kHz. De vereiste fasedraairnge~ geschieden

door resp. 05 en 06.

De mate van vervorming van het EZB-signaal kan bestudeerd worden door

ee~ oscilloscoop, getriggerd met 12 kHz, aan te sluiten op de basis

van de onderste transistor. Er verschijnt dan op het scherm een band

met gekartelde randen. De verschil~ende wisselstroomniveau's werden

zo gekozen, dat de karteling van de randen niet te sterk werd.(ca.

3% van de totale breedte). De waarden van de __ niveau's zijn dan z6, dat

b = 0,9

c = 1,1

met b en c zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf.

M.b.v. R
3

kan de ongewenste zijband weggeregeld worden. Eventuele

resten van de draaggolf zijn toegestaan.

Het laagdoorlaatfilter, welks aanwezigheid geeist werd op blz. 2)

wordt gevormd door 02' 03' L1 en R12 • De doorlaatkarakteristiek heeft

een Ohebecheff-vorm, met afsnijfrequentie 17 kHz. Wegens de onover

zichtelijke belasting van dit filter werd het op empirische wi~ze

gedimensioneerd.

De opzet van de besproken schakeling werd mede bepaald door de eis,

dat slechta weinig vervorming in het uitgangaaignaal aanwezig mocht

zijn, teneinde moeilijkheden in andere delen van het seheel te voor

komen. Het uitgangsaignaal van de mengtrap is nominaal 2,5 Vtt' en

bevat dan (bij de juiste belasting) ca. 0,8 ~ 2e harmoniache en ca.

0,5 % 3e harmoniache vervorming (gemeten v66r het laagdoorlaatfilter).

Over de door EZB modulator en mengtrap geleverde ruis zou nog een

hele beechouwing t. geven zijn, doch dit onderwerp is nogal complex.

Deze ruie is in het beeld niet hinderlijk, doch wel zichtbaar.

Voor het inkomend 5MHz-signaal is een eenvoudige begrenzingsschakeling

opgenomen.

~~!E!~!9~!~~!!:2!2!!!~~2!_Y

De taak van de hulpfrequentie-oscillator is,-een harmonisch signaal te

leveren met weinig vervorming, en met een frequentie, gelijk aan de
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resonantiefrequentie van het sperfilter VI. --Er is een AFC-spanning

beschikbaar, ~fkomstig van de synchrone detector VII.

Het sperfilter VI bestaat uit een in het midden afgetakte spoel,

een condensator en een weerstand. Met precies dezelfde componenten

kan het frequentie-bepalend deel van de oscillator gemaakt worden;

zie figuur 16.

L

figuur 16

Oscillator van frequentie f h
'.

Op punt B staat een wisselspanning, 2 x groter als op punt D. De

weerstand met grootte R heeft daarom hetzelfde effect als een

negatieve weerstand -R, aangesloten tussen D en aarde, of als een

negatieve weerstand -4R, aangesloten tussen A en aarde. Deze laatste

(schijnbare) weerstand kan de verliezen in L en C compenseren. Bij

enige overcompensatie gaat de sohakeling oscilleren.

Door de mate van overcompensatie afhankelijk te maken van de ,

amplitude van de wisselspanning op B, wordt een amplitudebegrenzing

verkregen, die nagenoeg geen vervorming introduc~ert.(~ie figuur 11).

De emittervolger uit figuur 16 is hier vervangen door de versterker

van figuur 11, met R1 = O. De gemeten vervorming is ongeveer 0,5 0/00 •

•

6V

figuur 17

Oscillator met amplitude-stabilisatie

Nu moet de frequentie nog verstemd kunnen wordenl Aan het gebruik van

een variabele capaoiteits-diode valt niet te denken, wegens de ver-
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vorming. Deze en meer bezwaren kleven ook andere gebruikelijke

methoden aan. Van de oplossing die toegepast werd, toont figuur 18

het principe. +

figuur 18

Principe van het verstemmen van de oscillatiefrequentie.

Indien de impedantie van R3 veel kleiner is ala de impedantie van 01'

dan "ziet" de resonantiekring 01 als een capaciteit °1*:'<

Indien R2 » R
3

:

R

°1* = 01 (1 - i2>
2

1Er is dus een lineair verband tussen °* en -- • Is 01· relattef1 R
2

doel bereikt.

klein t.o.v. 0, dan is bovendien de oscillatiefrequentie een
1lineaire functie van 01·. Ala dus R: geregeld kan worden, is het
2

10 "':""1
MA

If 6 •
figuur 19

o

o,r

Voor R2 werd een kleine NTO-weerstand gebruikt. De nominale waarde

hiervan is 10 KSL, het geleidingsvermogen als functie van de stroom

is uitgezet in figuur 19.
y '1

",n.-I

t liS

Het geleidingevermogen van een NTO-weerstand van 10 KlL.
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Men ziet een min of meer lineair verband tUBsen I en Y. Als dus de

beschikbare AFC-regelspanning omgezet wordt in een gelijkstroom d66r

de NTC-weerstand, bestaat er een lineair verband tussen AFC-regel

spanning en verstemming.

Oscillator, mengtrappen, sperfilter, synchrone detector en stuurbare

capaciteit vormen de ketens in een teruggekoppeld systeem. Of het

systeem stabiel is, is vooralsnog de vraag.Een geruststelling is,

dat ieder systeem stabiel gemaakt kan worden door een van de tijd

constanten maar groot genoeg te maken. In de practijk bleek enig

geschipper met de tijdconstanten voldoende om een snelle, critisch

gedempte regeling te verkrijgen.

Voor berekeningen aan de synchrone detector moet de overdrachts

functie van het sperfilter VI bekend zijn. Ter vereenvou~iging worden

eerst de componenten hiervan genormaliseerd, in dier voege dat het

opgebouwd wordt gedacht uit een zelfinductie van 1 H, een capaciteit

van 1 F en een weerstand R.

t

figuur 20

Genormaliseerd sperfilter

De overdrachtsfunctie hiervan:

R(W 2
'- 1)

2 ==
R("" - 1) + j",

==1
R

R + 1
jw+ -jw . W- j arctan 2

2 V 1 R(w - 1)
II: R(w - 1) ~2--::2~""""';'~--:=---.e

R (w _ 1)2.+ w 2

len synchrone detector kan om.chre~en worden ala een soort schakelaar,

die een inkomend harmonisch signaal in- en uitscbakelt in het ritme van

zijn eigen frequentie. Wordt het harmonische signaal voorgesteld door

A oos w t, dan is de gemiddelde ui tgangsspanning van de detector:
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1
2n

., +n

) A.cos ""t.
'10

dwt 2
= 2n A cos ., o.

Hierin is 'f 0 het faseverschil tussen geschake14 en schakelend

signaal.

Het ingangssignaal van het sperfilter bestaat in hoofdzaak uit een

frequentie (t.w. f h). We gaan dit ingangsaignaal nu gebruiken als

schakelend signaal, en het 900 in fase gedraaide uitgangsaignaal van

het sperfilter als geschakeld aignaal. Aan de uitgang van de aynchrone

detector wordt dan gevonden (indien amplitude van v. = 1):
1

1
vsd =n A cos 'f 0 =

=n1 . R(w
2

- 1)V 1 • cos {arctan \AI + t n} =
R2 (w2 _ 1)1. +w 2 R(w2 _ 1)

1

R(w2 _ 1) + w

""" R("',,2 - 1)

Is W ongeveer gelijk aan de resonantiefrequentie (~~ 1) dan teldt:

R 2 2Rv ~ - (w - 1) ::t - (WI - 1)sd n n

vsd heeft een extreme waarde voor

..!. R2 (",,2 _ 1) w
0+ =dw w R(w2 _ 1)

±.~V4R
2

+w 2 = 1 + 1
1

2R2 2R

Indien R )) 1 wordt di t:

1
1 ±. R

W ft 1 1±. 2R

Er kan nu een ruwe

... 1
v sd - 2n

gratiek van vsd gemaakt worden:
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--.. ""

figuur 21

Uitgangsspanning van sy.nchrone detector

R1 = R2
R
3

= R4
R6 = R? =t R5

Vld

figuur 22

Synchrone deteotor

Deze spanning is uitstekend als AFO regel.spanning te gebruiken.
1 1De extreme punten (w= 1 - 2R en ~= 1 + 2R) vallen samen met de

- 3 dB-punten van het sperfilter.

In ~et onderhavinge geval worden aan de synchrone detector geen eisen

t.a.v. de lineairiteit gesteld. De volgende schakeling volstaat:
+

""-k..'.,,4" .....-0(.
i,,,MOOI

De condensatoren 01 en 02 voeren het schakelend signaal in tegenfase.

De diodes D2 en D
3

worden door dit signaal afwisselend geleidend en

gesperd gemaakt. 01 en 02 kunnen natuurlijk geen gelijkstroom door

laten, dus de lading die door D2 en D
3

vloeit dient gecompenseerd te

worden door een extra diode D1 • De regelspanning vsd verschijnt tussen

de punten A en B. A voert practisch geen wisselspanning. Wordt B aan

aarde gelegd, dan kan vsd afgenomen worden van A. De beschikbare

regelspanning kan echter vele malen vergroot worden, door de spanning

op A, via een spanningsversterker van 1 x, terug te voeren naar B.

Zodoende wordt een positieve terugkoppeling ingevoerd, met een terug

koppelfactor bijna gelijk aan 1.

De regelapanning diende omgezet te worden in een regelstroom. Deze

omzetting ~n de spanningsversterking van 1 x worden gecombineerd in

de 2-voudige emittervolger, geschetst in figuur 23.
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J--oO" p",,\ A

1------+----0~ p""t 6

figuur 23

Spanning-stroom converter en spanningsversterker 1 x.

Door deze configuratie compenseren de basis-emitter overgangsspanningen

v~n de 2 transistors elkaar.

figuur 24

Sperfilter

De weerstand R.wordt zo ingesteld, dat het filter zich voor de •

resonantiefrequentie (12 kHz) als een absoluut sperfilter gedraagt.

De juiste waarde van R1 is zeer critisch, en mede afhankelijk'van

de temperatuur en van de ingangsspanning vi. Bij een vi groter dan

2,5 Vtt nemen de verliezen in de toegepaste zelfinductie snel toe.

De AGO-regeling van het ingangscircuit (zie de betreffende paragraaf)

wordt dus zo ingesteld dat vi niet boven deze waarde uitkomt. Een

externe fijnregeling blijft echter noodzakelijk, voor de realisatie

waarvan verwezen wordt naar het complete schema.

De belasting van het sperfilter wordt niet alleen gevormd door R2
(zie figuur 24), doch ook door de parasitaire capaciteit O2• Deze

capaciteit wordt hoofdzakelijk gevormd door de oapaciteit tussen de

wikkelingen van de spoel en de geleidende ferriet potkern. Om de

invloed van een dergelijka capaciteit te onderzoeken, wordt ~ee~

uitgegaan van hat genormaliseerde sperfilter (figuur 20), nu belast

met R en O. De overdraohtsfunctie wordt nUl
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1
1 + jloooJ C

V R _w 2
..J!: 1

=
vi 1 1 1 _",,2(1 + C) ~

1 + 1 + R
R + j"'C j"" + jw

,

De absolute waarde hiervan heeft de volgende gedaante:

I~
111-----___

I
I
I
I
I I

Overdrachtsfunctie van
sperfi:'.. ter·.

figuur 25 '..L ----'wvr+r
gedeeltelijk capacitief belast (genormaliseerd)

Om de ongewenste asymmetrie in de overdrachtsfunctie te elimineren,

dient het sperfilter belast te worden met een negatieve oapaciteit,

parallel aan de weerstand R2 (figuur 24). Deze kan gerealiseerd worden

door de potkern, waarop de epoel gewonden is, niet aan aarde te leggen,·

maar aan een spanning, gelijk aan een constante (>1) x de uitgangs

spanning van het sperfilter. Bij zeer kleine sperbandbreedte (dus grote

waarde van R2 , fig. 24), is de waarde van de constante nogal critisch,

doch bij de gebruikte. R2 mag hij 1 zijn.

Vereterker VIII.

De versterker, volgend op het sperfilter, is de met een trap uit

gebreide universele versterker van figuur 11, De eerste trap is

thane een FET. Een transistor op deze plaats geeft een zeer veel grotere

ruis, en een moeilijk te beteugelen neiging tot instabiliteit •
....------.....,_ +1.'tV

+ ,,,,V

------411--..... -... v.oP"• .,Ihr ~.... v. d.
s't"clw.... ct.... m.

I.k

"Ik,..,,~ .............
I,&"'III't ....

figuur 26
Versterker

hili, v.d. ..0---......-------1
.p.... lm.... 'po••
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De gelijkstroom-stabilisatie is gecombineerd met die van de mengtrap

IX - zie het complete schema.

Deze mengtrap wordt "geschakeld", d.w.z.: c ')') 1, in dit geval:

c = 3. De transistoren werden uitgezocht op gelijkheid.

~!!!E§~~!~~~~~_~ _

De sweepgenerator moet een frequentie leveren tussen 15 en 27 kHz,

met regelbare boven- en ondergrens. Een dergelijke generator bestaat

van nature uit twee gedeelten: een zaagtand-generator, en een hier

door gestuurde generator met variabele frequentie.

Voor de zaagtandgenerator ligt het toepassen van een uni-junction

transistor het meest voor de hand, doch het is hierbij lastig om

onder- en bovengrens van de zaagtand onafhankelijk van elkaar te

regelen. Deze moeilijkheid doet zich niet voor bij de volgende schakeling:

figuur 27

Zaagtandgenerator

De waarde van alle diode-overgangsspanningen wordt genoe~d vd ' die van

de VCE"" verzadigingsspanningen van de transistoren wordt genoemd vs'

De condensator C1 wordt opgeladen door I 1 totdat Vc de waarde V1 + 2vd
bereikt heef't. Op dat ogenblik begint T1 te geleiden. Wanneer de

Istroam door T1 gelijk wordt aan pF gaan T1 en T2 geheel open, en C1

wordt ontladen tatdat Vo gelijk is'aan v.a+ 2vd + vs ' Dit prooes

herhaalt zich, en Vc krijgt de vorm van een zaagtand, welks boven- en

ondergrene bepaald.wordt door V1 en V2 •

Het versohil tussen V1 en V2 mag niet groter zijn dan 4 Volt, de

maximaal toelaatbare basis-emitter sperspanning van de gebruikte

transistoren. De onderste diode is voor de goede werking niet nood

zakelijk, en is in werkelijkheid de E-B overgang van een emitter

volger.
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De zaagtandspanning wordt omgezet in een hogere spanning voor de X

ingang van de oscilloscoop~ en in 2 gelijke stromen 1
3

:

tI~

Versterkers voor de zaagtandspanning

Tussen de punten met spanning Vc en V
3

bevinden zich twee B-E over

gangen. Er geldt dus:

V2 + 2vd + vs < Vc ( V1 + 2vd

V2 + Vs < V3 < V,

-~-~13 - R - R, 2

R1 =R2
R} = R4
R5 = R6

t
t,

figuur 29 .

astabiele flip-flop

--_..... oV

,

De eenvoudigste schakeling van een generator met stuurbare en redelijk

temperatuur-onafhankelijke frequentie, welks uitgangsspanning ge6n

2e harmonische (zie blz. 1~) bevat, wordt verbeeld in figuur 29 •

....-------.,.... +""

Dit is een zichzelf steeds omschakelende flip-flop. De werking

van de Bchakeling moge duidelijk worden uit de geschetste spanningen_

De diodes dienen om de spanningsval over R
1

en R2 onafhankelijk te

maken van 13- Indien de spanningsval over R} en R4 alt1jd groter is
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dan 18 - 12 = 6V, komen de transistoren nooit in verzadiging. 1
3

is

dezelfde stroom als de 1
3

van figuur 28.

Het uitgangssignaal van de sweepgenerator met zijn zaagtand-vormig

frequentieverloop, bevat ook frequenties die binnen het doorlaat

gebied van het Gauss-filter vallen. R
13

en C7 (complete schema)

maken de frequentie-sprong wat Minder abrupt.

Gauss-filter XI

Ter realisering van een Gauss-vormige overdrachtsfunctie wordt weI een

hbgere orde Bessel-filter gebruikt, (litt. 1 en If). De Bessel-filters

wf'rden oorspronkelijk ontworpen om een zo vlak mogelijk fase-verloop

binnen het doorlaatgebied te verkrijgen, en de Gauss-vorm van de

amplitudekarakteristiek is dan ook min of meer toevallig. Het is

logischer, van de gewenste amplitude-karakteristiek uit te gaan.

Zoals gebruikelijk, wordt eerst een (genormaliseerd) laagdoorlaatfil~er

ontworpen, en vervolgens frequentietransformatie toegepast. Dus ten

~~~ste realiseren:

IH(w) I 1
2 1 4 1 61 +w +_W +?'w + ••••

2 0

Afbreke~ na de derde term in de noemer geeft tot en met w= 1 een

reeelijke benadering. De benadering wordt beter, als de ooefficient
•van deze 3e term wat groter genomen wordt, z6, dat voor w= 1,

1 1
H(~) precies gelijk aan-;- = 2,7 wordt:

IH(W)I =1 +w
21

+ 0,7w4

Een overdrachtsfunctie, gelijk aan de wortel uit deze vorm, t.w.

1

kan gerealiseerd worden met het vo~gende filter:
l,.)

'.
figuur 30

Half laagdoorlaat Gauss-filter.

Twee van dergelijke filters in cascade leveren dus de gewenste H(w).



- 46 -

Er is echter nog. een andere benaderingswijze mogelijk, nl. de toe

passing van tegenkoppeling. We nemen hetzelfde aantal reactanties

als in figuur 25, t.w. twee, en gebruiken het volgende circuit:

figuur 31

k = positief

>---tLJ--t--o~ v.,

I_' IC.
Half laagdoorlaat Gauss-filter

Nu geldt:

1 2v (1 + jwC) 1-..!! = =vi 1 2
1 + k + 2jwC _ "",2C21 + k(1 + jtJC)

Iv e 1
~I = V(1 2 4)..,2C2 + w

4C4
+ k) + (-2 - 2k +

vorm, afgezien van

dus:4o,7 w

2 4= p(1 +w + o,7w )

2
+W +

een constante p, identiek is met \/1

(1 + k)2 + (2 _ 2k)w 2C2 +w4C4

De gewenste H(~) wordt bereikt indien de laatste
1

Hieruit volgen de vergelijkingen:

(1 + k)2 == p

p I(2 _ 2k)C2
=

C4
== 0,7 p

Deze hebben als oplossing:

C • 1,01 2 1

k • 0,21
1Het fait dat C == 1, wil zeggen dat de e -bandbreedte van'het complete

laagdoorlaat Gauss-filter gelijk is aan de (-3 dB)-bandbreedte van

'in RC-lid van het filter van figuur 31.

Om van hat laagdoorlaat- een bandfilter te maken~ wordt parallel

aan iedere C een L geplaatst:
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..
figuur 32

Half Gauss-filter

Nu geldt weer: (-3 dB)-bandbreedte van een sectie =1 -bandbreedte
e

van het complete Gauss-filter.

Het gebruik van zelfinducti~s kan vermeden worden door een circuit

toe te passen, dat slechts Rls, CIS en actieve elemten bevat. Als

bruikbaar frequentie afhankelijk element dient zich het dubbel T-

filter aan:

figuur 33
TT-filter

Hierin is ~ een constante. Bij het meestal gebruike TT-filter is

oc. = 2, en

Wo w
j(w- + -)

~ = ~..:o;...-_

vi ""4 + j(-2 _ ~)
w w

o

met w o
1

RC

v....

v
Voor tC.< 2 wordt de formule voor ~ vrij ingewikkeld, doch uit

v
i Vu 1

metingen blijkt dat de waarde van V- in de buurt van ~. Rc
i

precies de inverse is van de gewenste overdrachtsfunctie; t.w. die

van 66n sectie van het filter van figuur 32. Een dergelijk TT-filter

kan dUB in de terugkoppellue van de versterker opgenomen worden:

~~~
figuur 34

TT-filter in terugkoppellue.
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v
Stel voor het TT-filter geldt: v~ =HTT , dan:

v2Bij voldoende grootte van A is de waarde van -- als funetie van dev 1
frequentie alleen afhankelijk van de eomponenten van het TT-filter.

We hebben nodig een TT-filter met

IHTTI = minimaal bij 9 kHz

IHTTI = V2 IHTTI min bij 9 ~ 0,3 kHz.

Een dergelijk TT-filter, opgebouwd uit R's en CIS uit de E-12 reeks,

is getekend in figuur 35.
",Ie

figuur 35
Praetiseh TT-filter

1
)HTTlmin van dit filter bedraagt 70 • Dus voor de versterker (fig. 34)

moet gelden: A» 70, dus bijv. : A = 1000. Dit is de spannings

versterking. De vereiste stroomversterk1ng heeft dezelfde waarde,

daar. in- en uitgangs1mpedantie van het TT-filter gelijk zijn. Een

bruikbare versterker zou dus met twee transistoren te verwezen11jken

zijn, ware het niet dat hij bij voorkeur 3 ingangen dient te hebben:

een hoogohm1ge min-ingang voor het TT-filter, een plus-ingang voor

het ingangssignaal, en een min-ingang voor de terugkoppeling (~ie

figuur 32). De standaardversterker (figuur 11) plus een transistor

voldoet aan de eisen.
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i~Q,,", -. ............,_~
U-,oh-iCS)

11.

.....--.....-------....... oV
figuur 36

Actief kwart Gauss-filter

De C van 100 pF in figuur 36 voorkomt hoogfrequent: genereren. Dit geldt

ook voor R1, die tevens nodig is om een extra ingang te creeren.

Versteringsfactoren zijn eenvoudig te berekenen.

Vier maal de schakeling in cascade vormt een compleet Gauss-filter.

TU6sen de 2e en de 3e trap wordt een sterkte-regelaar en het chirp

filter opgenomen. De bouwwijze van het Gauss-filter was nogal compact,

met als gevolg een capacitieve terugwerking van een volgende op een

vorige trap. Dit had als resultaat dat de top van de filterkromme naar

de richting der lage frequenties overhelde. Dit toren-van-Pisa-effect

kan genivelleerd worden door een geringe capacitieve meekoppeling van

de 2e naar de 1e, en van de 4e naar de 3e trap, gerealiseerd door C's

van 27 pF.

De gemeten frequentiekarakteristiek verliep practisdh geheel volgens

de verwachtingen.

Aan de uitgang van het filter is een eenvoudige omhullende-detectie

schakeling aangesloten.

Markeer-oscillator

Om de gehele meetopstelling te ijken, werd een markeer~osoillator

ingebouwd. Deze levert een asymmetrisch bloksignaal met herhaal

frequentie 1 kHz. Dit signaal bevat harmonischen op een onderlinge

afstand van 1 kHz. De sobakeling wordt in werking gesteld door de

drukschakelaar 81 • Tevens komt hierbij een diode (D1 in complete

schema), die normaal geleidend is, in de sperrichting. Zijn barriere

capaciteit wordt gevarieerd door het 1 kHz-bloksignaal. Een gemoduleerd

, MHz-signaal wordt aan de ingang van de versterker I toegevoerd.
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VI. Chirp-filter

Het chirp-filter krijgt een eigen hoofdstuk, wegens de uitgebreid

heid van het onderwerp.

d1
Filters van dit type (~ = constant) vinden toepa6.sing in de radar-

--dw"
techniek, als onderdeel van een techniek genaamd pulscompressie.

Chirp-filters kunnen op velerlei wijzen gerealiseerd worden. o.a.

elektromechanisch. Bij toepassing van elektrische filters gebruikt

me~ gemeenlijk 2e-orde fasedraaiers. Gebruikt men identieke filter

se,-ties in cascade, dan is hiervan meestal een groot aantal nodig.

Door secties met verschillende parameters toe te passen (dus een

soort "staggered turning") is een reductie mogelijk. Dezelfe reductie

is mogelijk door 4e_orde fasedraaiers te gebruiken, welk systeem bij

het hier beschreven apparaat toegepast werd.

Een filter, bestaande uit een resistantie en een impedantie:

figuur 37

kan als onderdeel van een all-pass fasedraaiend filter

indien het Nyquist-diagram van zijn overdrachtsfunctie

is met het middelpunt op de reele as.

I_(~]

t
-.R.[~]

gebruikt worden,
v2 een cirkel
v1

figuur 38

De afstand tussen het middelpunt (op afstand k van de oorsprong)

en een punt op de cikel is steeds gelijk. Vertaald in fysische termen:

de amplitude van het verschil tussen de spanningen v2 en k.v1 is

onafhankelijk van de frequentie. De overdrachtsfunctie:
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heeft de voor een fasedraaier vereist vorm.

Eenvoudig is te bewijzen, dat het Nyquist-diagram van de schakeling

van figuur 3? de cirkelvorm bezit, indien Z bestaat uit een reele

en een imaginaire impedantie in serie, of parallel. Indien Z ~yer
imaginair, dan geldt: . ~

Z = jX

= I - I

jX =I(jX + R) + i(jX - R) ~
jX + R jX + R

X-2j arctan R
e

Nu is Iv2
:

1

tv1 1constant:

- I -2j Xv2 v
1 arctan R

= Iev1

2v - -2j X
2 v1 arctan R

= ev1

I I jX - R =
+ jX + R

De spanning 2v2 - v1 =v
3

wordt gevonden aan de uitgang van de volgende

schakeling: - ~~!
". ... ... IV,_ v•• \fa

_V...........l'- __

figuur 39
Fasedraaier

Hierbij geldt:

-2j arotan X
2= Re
V 1

1~1 = 1 ,. - 2 X ,l!l 2R dXarctan _... =-X2 + R2 d",.' R dw

Indien Z • jX samengesteld is uit passieve elementen, geldt altijd:

dua:

dX \dW ., 0

~ , 0
dw

(litt. It )
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1
= j cJ + ~ (genormaliseerdeseriekring), dan:

x = 1 (w2 _ 1)
w

!!!= 2R 2 W ow_(w2 - 1) __ 2R(w2 + 1) (,})dw ..1..(w2 _ 1)2 + R2 • 2 -
(w2 _ 1)2 + RV

",2
w

Dit is de formule voor een 2e_orde fasedraaier. Een n-de orde faae-

draaier wordt aldus gedefinieerd:
Go

totaal doorlopen fasehoek S J~ dw = n."
o

Nu is het integreren van de vorm voor ~ in het algemeen een ver

moeiende bezigheid. De totaal doorlopen fasehoek kan echtery indien

de schakeling van figuur 39 gebruikt wordt, op eenvoudige wijze

bepaald worden, door te bedenken dat ~altijd negatief (of nul) is,

en dat de spanningen aan de ingangsklemmen " radialen in fase ver-
1schillen. Als voorbeeld wordt weer genomen: Z = jw + ---j ,

1 2 ~
X = ;;(w - 1). X en't hebben voor 0 <w <. co ,achtereenvolgens de

volgende waarden:

w = 0: X =00 --+ .., = 0

w = 1 : X = 0 ---. If =n
w =oo: X=oo --+

" =
2"

De totaal doorlopen fasehoek is dus 2", de orde n = 2.

Op dezelfde wijze kan aangetoond worden, dat indien Z wordt opge

bouwd uit 2 L's en 2 C's, een 4e orde fasedraaier ontstaat. Deze

heeft dezelfde ~ -krommen ala een 2e-orde fasedraaier, doch nu

naar rechts op de W -as verschovenl

..~
t

--.w
2e orde-

-!!
f

4e orde fasedra.aier
figuur 40

Hat complete chirp-filter wordt samengesteld uit een aantal fase

draaiers in cascade. Indien .en aantal van,~,n-de orde fasedraaiers

toegepast wordt, is (n.m) een goede maat voor de uitgebreidheid

van het complete chirp-filter.

Tevana geldt:

n.m." = totaal doorlopen fas.hoek van het complete ohirp-filter.
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De overdrachtsfunctie van het.chirpfilter moet voldoen aan de eis:

=
12i in een gegeven frequentie-interval.

-kromme

41

~
d""

figuur

Niet optimale

Dit frequentie-interval krijgt de naam 6w. De in figuur 41 getekende

~ -kr0~~e voldoet bijvoorbeeld aan de eis:

-~
CIlw

1

De totaal doorlopen fasehoek van het chirp-filter is gelijk aan het

oppervlak tussen de ~ -kromme en de nul-as. Is dit oppervlak minimaal,

dan kan gesproken worden van een optimaal filter. Figuur 40 heeft be

trekki~g op een geenszins optimaal chirp-filter! De kromme voor een

theoret~sch optimaal chirp-filter is aldus:

_!!
ClIw

t
figuur 42

Theoretisch optimale
• Aw •

~ -krommedw

--•• w

Het gearceerde oppervlak wordt genoemd ~,) • Een fysisch realiseerbaaro
optimaal chirp-filter wordt verkregen indien:

n.m.n . i 1
(6") = m1.n maa

o

Dit wordt bereikt indien:

1) de totale ~ -kromme zoveel mogelijk lijkt op die van figuur 42.

2) voor iedere sectie afzonderlijk geldt, dat een zo groot mogelijk

gede~lte van het oppervlak tussen zijn ~ -kromme en de nul-as

binnen het interval 4 w ligt.

Aan beide voorwaarden is het eenvoudigst te voldoen, indien gebruik

gemaakt wordt van 4e orde fasedraaiers!

4e orde fasedraaier

Na de inleidende beschouwing volgen nu berekeningen aan de in figuur 43

afgebeelde genormaliseerde 4e orde fasedraaier.
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figuur 43

4e..orde fasedraaier

Hierin is b 8en constante, waarvoor geldt:

b ;d 1

b =1

Voor Z = jX geldt:

jwb

1jX = ----:::1:---.0...---:-1 - tit 2

1 + ~ b
+ jwb b + jw

(bw .. 1)(~ - 1)b ..
j. 1""-

dX
- =d..,

",,2 _ 2'-" _ 1 + b + 1
b

2. 2
(w - 1)

Formule 2 gebruiken:

= -

(w _ 1)2 + ~(b _ 1)2
... 4R.

R2 (w _ 1)2 + 4(bw _ 1)2(~ _ 1)2

Teller en no.mer del.n door (b _ 1)4 :

!!
dw C

4R (
'-'I - 12 1
b - 1/ + b



- 55 -

Noem b
R P (= parameter)

w_ 1 (= veranderlijke)= en
b - = x

- 1 1

2 1
d, 4 p(x + b') 4 p(x2 + 1)

!:! - ( 4)(iW= b - 1 2 2 4(x2 1)2 b - 1 2 2 + 4(x2 1)2p x + - p xb

De laatste formule heeft dezelfde gedaante als formule 3. De waarden

van (b - 1)~ als funetie van b ~ 1(w- 1) is uitgezet in figuur 44.

" A._
-I -!
6

I~_-

1

o 0,'" O,If 0," (J,I R 1,1. I,lf I.'
figuur 44

Genormaliseerde ~ -krommen

1.1 '1
w.1

~-
b-I

~!!!~!~!_~~!~E:!!!~!~_~~~~~~!~!~~!!~

Bij de bepaling van de vereiste ~ - kromme van het ohirp-filter

moet ook rekening worden gehouden met de ~ - kromme van het Gauss

filter, aangezien voor de som van beiden moet gelden:

d2, 1

d.J =2i

Bij dit alles vormen de versehillende normaliseringen een struikel

bloke Er is eehter '6n houvast: hoe een filter ook gedimensioneerd

is, het oppervlak tussen zijn ~ -kromme en de nul-as blijft steeds

gelijk. Tar vermindering van het sehrijfwerk wordt deze bewering

hierna genoemd: stelling X.

Verder geldt: dat een oonstante ~dd sleohta een oonstante tijdsver-
W d

traging. betekent. Het komt erop neer dat in een ~ -karakteristiek

de plaats van de nul-as niet van belang is.

Het genormaliaeerde Gauss-laagdoorlaatfilter had als overdraohtsfunotie:
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1= ~~-~-:---~1,21 + 2jw -w2

De fasehoek:

2w
~ = - 2 arctan -~----2~

1,21 - W

~ - - 2dw - 2 214.., + (1,21 - IN )

De grafiek hiervan:

-~

t

••r I I I.r
figuur 45 .... --.. w

~ -kromme van genormal1seerd Gauss- l.d. filter

Na een frequentietransformatie tot bandfilter wordt dit bijvoorbeeld&

.45& 1-----~w

t (A~\ '~.

• I --.w
.....I---__A..w...-.....:;:1.,r.;;;8__...,

figuur 46

~ -kromme van genormaliseerd Gauss-filter

A"" in deze grafiek komt overeen met de -;. -bandbreedte van het
e

filter, en dUB met het frequentie interval .aarin het chirp-filter

werkzaam is. Wordt overgegaan op een andere Aw, dan leert stelling X

dat (A ~)G omgekeerd evenredig met 6w verandert.

Hat werkelijke Gauss-filter had een 1 -bandbreedte van 600 Hz, dUB
1 e

een ~ -bandbreedte van 2.600 =850 Hz.
e

Voor het werkelijke chirp-filter plus het werkelijke GauBs-filter

moet gelden:

d2, 1 1 '

dw2 = 2i = 6 in een frequentie interval van 850 Hz.
2.0,55.10



- 57 -

--1-'- - ---

De totale ~ -karakteristiek dient dus te worden:

_U
ell""

1

I I ----. W
I- ,I

6w:1.ft.'S'o

figuur 47

~ -kromme van Gauss-plus chirp-filter

Het gearceerde gedeelte heeft als oppervlak:

Nu kan figuur 46 en 47 gecombineerd worden, door 4~ in beide gelijk

te maken en stelling X toe te passen.

--..... "", ,
,_ f .,

figuur 48 ,

Gecombineerde ~ -krommen (genormaliseerd)

De streeplijn en het gearceerde oppervlak moeten nu.verwezenlijkt

worden door het chirpfilterl

Figuur 44 geeft ~ -krommen van 4e_orde fasedraaiers die op een

bepaalde wijze genormalis~erd zijn. Deze krommen kunnen in gedachten

naar links of rechts verschoven worden, en in de breedte uitgerekt

of ingekrompen. Op ~ie Manier kan.~en minimaal aantal krommen ge

vonden worden, die tezamen d~ vorm van de streeplijn in fig. 48

opleveren. Deze procedure is zeer moeilijk.

Eenvoudiger is, het schuiven en rekken achterwege te laten. Dit heeft
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ook het voordeel, dat de verschillende fasedraaiers slechts wat de

parameter p (formule 4) betreft verschil vertonen.

Een vrij ruwe schatting toont aan, dat 3 krommen met respectievelijk
R

b _ 1 = P = 3,5; 5 en 6 tezamen de gewenste vorm hebben, en weI in

een frequentiegebied gegeven door:

D~ cetrale frequentie van het Gauss-filter ligt in het midden hiervan,
w - 1dus bij b _ 1 = 1, ~ = b. Beschouwing van figuur 43, waar de fase-

draaier getekend is waarvan figuur 44 de ~ -kromme weergeeft, leert

dat ~ = b de resonantiefrequentie is van de redhter resonantiekring.
1De linker heeft als resonantiefrequentie b' Er geldt:

1
b - b = 4w

Bewijs:

4(::~)=2

De resonantiefrequenties van de kringen van de werkelijke fasedraaiers

worden:

9000 Hz en

9000 - 850 = 8150 Hz

1De resonantiefrequenties verhouden zich als bIb' dus

9000/8150 = b/~

b~ = 1,1

b = 1,05

De waarde van R kan uitgedrukt worden in p:

R

R = 0,05 p

Deze waarde geldt indien ~ L van een resonantiekring ongeveer deo
waarde 1 heeft. In werkelijkheid is w L natuurlijk groter. Dan:

o

R
to.) L

o
= 0,05 p, met 3 < p < 6
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Practische uitvoering van een fasedraaier-----------------------------------------
Bij het ontwerp van een chirp-filter werd weer gezocht naar een uit

voering zonder zelfinducties. Er zijn hierbij in principe 3 mogelijk

heden:

1} De zelfinducties simuleren m.b.v. gyrators.

2} De resonantiekringen simuleren.

3} Een netwerk toepassen met dezelfde overdrachtsfunctie als die van

de behandelde 4e_orde fasedraaier.

HTT = 1
4 + j ('-lIRC - wRC)

Het zoeken naar een eenvoudigste oplossing in de over actieve netwerken

bestaande literatuur wordt ten zeerste bemoeilijkt door de neiging van

de meeste auteurs, alleen algemeen bruikbare configuraties plus de

erbij behorende wiskunde te leveren. Het aan de hand hiervan onder

zc~ken van mogelijkheden voor de oplossing van een concreet probleem

wordt zodoende ~eer tijdrovend. Schrijver dezes is dus maar zelf aan

het ontwerpen gegaan.

Voor mogelijkheid 3 werd geen oplossing gevonden. Blijven de mogelijk

heden 1 en 2, waarbij 2 de voorkeur verdient omdat hierbij op een

hoger signaalniveau gewerkt kan worden. Een moeilijkheid is, dat de

gesimuleerde kringen zeer goed moeten zijn. Nabij ~ = 1 (figuur 43)

is Z =~, dus staat de volle ingangsspanning over Z. Er loopt dan een

relatief grote wisselstroom door de kringen, zodat de verliezen hierin

ook groot zijn.

Een dubbel-T-filter met «= 2 (figuur 33) heeft als overdrachtsfunctie:

1
j(Wiffi - wRC}

Deze overdrachtsfunctie i6 gelijk aan de impedantie van het volgende

netwerk: t

figuur 49

Netwerk met Z = HTT

De resistantie in dit netwerk is niet hinderlijk (zie later). Het

TT-filter wordt opgenomen in de volgende schakeling:
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Z VI
- OO---.-t:-< A

I

k en A: pos1t1ef

f1guur 50

Ges1muleerde ser1ekr1ng

Nu geldt:
vj

Z = r- = k.A.HTT
1

Voor de gestuurde spann1ngsbron plus de versterker kan de un1versele

versterker van f1guur 51 gebru1kt worden;
+

f1guur 51

Ges1muleerde 'ser1ekr1ng

H1er1n geldt b1j benader1ng (p =eo t vEB = 0, t'" =00)

R1 (1
R1

v, = (1 + R)v1 = + R)·HTTe v22 2

1, ::
v,

- 12 =
v,

+
v2

R1 + R2 R1 + R2 a;
~ :: v""3 _
1

3

(m1 ts R,« 1ngangs1mpedant1e

van het TT-f1lter)

:: = 1ngangs1mpedant1e
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De schake ling simuleert het volgende netw~rk:

l::
of:

figuur 52

Analogon van schakeling figuur 51

In plaats van de fasedraaier van figuur 39 kan beter een equivalente

schakeling gebruikt worden:

z: iX

figuur 53
Fasedraaier

Hierin is i 2 - i
3

i 2 - i 3
--~--~- wordt beschouwd als de nieuwe overdrachtsfunctie. Er geldt:i

3

r2 i~ i
3

\ D 1
2i

\ i
1 I . 1

R
.., = - arctan X

2.t • _ 2R .!Ld~" due zelfde ale tormule 2.
da-a X2 + R2 -

Twee maal de schakeling van figuur 51 parallel vormt de impedanties

Z en R van figuur 53. Bij de parallelschakeling kan R1 en R2 ge

meenschappelijk gebruikt worden.
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De waarde van
w

RL (zie blz.S') is gelijk aan:
o

4R
0

1 ~+ R
2 4

R =
~0

1 + R
2

Deze waarde moet dus regelbaar zijn tussen 0.05.3 = 0.15 en

0.05.6 =0.'. Daartoe wordt R~ instelbaar gemaakt. Aangezien bij de

gebruikte transistors ~ niet verwaarloosd kan worden. wordt R, aan

gesloten via een aparte transistor met geaarde basis.

De stroom i 2 is evenredig met de spanning over R(figuur 53) en deze

is weer ten naaste bij gelijk aan de spanning over R1 en R2 (fig. 51).

De complete fasedraaier bestaat uit twee gesimuleerde kringen. plus

een (door de ingangsspanning) gestuurde stroombron en een optel

schakeling ~ zie het complete schema. Van dergelijke fasedraaiers

vormen er drie samen het chirp-filter. Met de instelbare R11 's

(= R2 in figuur 51) kan de ~ -kromme in bedrijf afgeregeld worden

op het mooisteuitgangssignaal.
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VII. Schema's, tunotie van de instelbare componenten

Het complete principe-schema is gesplitst in de schema's van de

insteekeenheden A tIm H. De laatste tekening geett schematisch de

voorzijde van het apparaat weer.' De kleine letters bij de

horizontale verbindingen zijn dezelfde als die in de schema's.

De pijltjes geven de richting aan waarin een signaal gaat •

."
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De instelbare componenten

Voor een afregeling van het apparaat dient een 5 MHz-signaal ~1Veff

via de daartoe bestemde ingangsplug toegevoerd te worden.

Eenheid A

R1 - bepaalt de uitgangsspanning van de osoillator. Deze dient (op

leiding C) 9Vtt te bedragen.

C1 - afregelen z6, dat door de NTC een gelijkstroom van ongeveer 2 mA

vloeit. Op leiding a is de spanning dan + 2V.

R2 - hiermee kan de herhaaltrequentie van de markeer-osoillator op

precies 1 kHz gebracht worden.

Eenheid B

Kernen van de HF-spoelen - voor de afregeling hiervan wordt aan de

ingang een 5 KHz-signaal van omstreeks 1 mV toegevoerd, ofwel

schakelaar 51 wordt ingedrukt. De afregeling gaat het best door

de AGC-spanning te meten (over condensator c8). Afregelen zo,

dat deze spanning maximaal negatief is.

R
3

- hiermee kan de onderdrukte zijband van de EZB-modulator wegge

regeld worden.

R4 - bepaalt de drempelspanning van de AGC-regeling. Afregelen zo,

dat op leiding h 2,5 Vtt staat, bij ingedrukte 51. Zodoende

begint de AGC te werkenbij ingangsspanningen ~ 1 mV. De regeling

blijft correct tot ingangsspanningen van vele tientallen mY.

Eenheid C

R
5

- atregelen op maximaal onderdrukte carrier, bij R6 i~ de midden
stand.

Eenheid D

R
9

- hierm.a kan de oentrale sweepfrequentia ingesteld worden. Af

regelen z~, dat de oarrier in hat midden van het beeld komt.

(indien R7 maximaal naar reohts -,Ra maximaal naar links gedraaid).

Eenheden F G en H________~_1 _

R11 '-_oP leiding h via zeer grote weerstand een signaal met frequentie

van bijv. 15 kHz aansluiten. Afragelen op mooiste beeld.
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