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SAM E N V A TTl N G.-_ ..... --------

Dit verelag behandelt een commuDicatiesy.t....

3.

waarvan de draaggo1ven onder1ing orthogoaaal zijn.

D. draaggo1ven zijn opgebouwd a.b.y. bet trigono-

aetri8ch systee•• Ret 8yste•• is gebouwd Yoor

overdracht van vier 1.f. signa1en (0 - 600 Bs).

waarbij als transaiasi••eg een te1efoonkaDaal

genomen wordt.

Berekend zijn de overdracht en overspraak.

bij lineaire en Diet-lineaire faaekarakteriatiek

van de tranamiaaieweg.



INLEIDING.

De opzet van dit atstudeerwerk is geweest, om vele l.t.aignalen

( 0 - 10 Hz.) over te dragen via een telefoon1ijn. ~et aantal

over te dragen signalen is natuurlijk athankelijk van de beschikbare

bandbreedte en de benodigde bandbreedte per kana_l. De l.t.

signalen worden RU gemoduleerd in de frequentieband van 300-
}400 Hz (telefoonlijn).

Mogelijke modul_tiemethoden:

1.T.D.M. ( Time Division Multiplex)

2.F.D.M. ( Frequency Division Multiplex)

de gemoduleerde signalen liggen Daast elkaar

in de over te dragen frequentieband.

,. Orthogonaal systeem.

de draaggolven staan loodrecht op elkaar.

nit laatate 5ysteem wordt nu gekozen o.a. in verband .et het feit,

dat geen bandtilters benodigd zijn om de kanalen onderl1ng te

scheiden, zoals bij F.D.M. (zie hfdst.6 )

Andere voordelen zijn:

1. betere signaal-ruis verhouding (aktieve demodulatie)

2. zender en ontvanger zijn vrijwel volkomen gelijk.

De draaggolven worden afgeleid van het trigonometrisch

systeem (sin~t; cos~t ). Geen polynomen van Legendre(4)

zijn gebruikt vanwege hun grotere benodigde bandbreedte.

Een andere mogelijke toepassing van het trigonometrisch

systeem i8 het gebruik ervan bij overdracht van telegratie

signalen (1),(2) en (3).



BOOI'DS!UI 2.

ORfBOGOXALITJlt.

In d1t hootd.tuk sulle. d. orthogoaalit.it ea orthogoaalit.itevoorwaard.

aan d. orel. ko••a.

M.t bekulp VaD ••••envoadic. r.sel kan, uitgaaad. VaD ••••••vo-'i, -r.t...,
••a •••r i ..ewikk.1d orthogoDaal 87at••• opgebouwd word... Vier ti~4taacti••

su11•• atgel.1d word.n •• t d.s. r.c.l.

§ 2.1. OftBOGOITALI'fIITSVOORWURDI.

Stel i. ee. .epaald tij4aiaterval 0 ~ t ~! zija g.defia1••rd .e.

aantal tijdafuaetie. ~D(t). Deze fuaeti•• word••, Daar analoCie vaD

het inwendig produkt VaD veetor.a orthogonaal ceno", iuien zij

voldoen aan de volgende voorwaarde I

}

ala i ~ k:

ale 1 ;: k

T

:J-1(tl • -k(tl • 4t =:
o

ladleD d. fu~kti. -i(t) een .panning 1&18 fuaktie VaD d.

8te1t, dan 1. A de(effektieve waarde)hiervan. Funktie.,

orthoconalit.itavoorwaard. voldo~n, zijD o.a.

het tr1goDO••tri.ehe .7s'.,,;
h.t orthogonale pal.eoc1. .1.t••••

I 2.2. RET 'fRIGONOKETRISCHE SYSTED.

tijd voor

die &aD deze

Dit 878te•• ia opgebouwd uit d. fUnkt!••

1, co••t, ai••' , ••••• , eo.a.t, .inn~t (n ;: 1,2, ••• ) ••••

Ee. voorb••ld sal dit verduide11jk:e••

Twee tijdefunkti•• (U1, U2) worden be.ehouwd.

1.0. 2~ - rad/••c.
T

T : p.ri04.tijd



6.

De.e tuakt1ee .1ja orthosoaaal, ala vo14aan 1a aaa :

o ala U1 ~ U
2

Subatitutl••aa V1 en Va in de.e .oorwaarde levert op :

O. ala V1 ~ Va

1 aa U1 I: Va

'\

Iadi.1l U1 • Va' 111 altljel &an el••oorwur4••olel Ala U1 ~ UZ'

aoet er du el. ,.YOII4e. b.tr.kld.ag tusa.a 4. t van d. haraoD1-

eoh' funkt!.a beet....

.
let vol,ena. .te18.1 t1jdfunkti.. sa1 WON.1l beaohouwd.

V.'. coa(~ + ••) + co.(2~t + '.) + •••••••••• + co.(~t + r.)

D••e p.riodi.ke tijdafunktie. .ijn .e.r orthogonaal a1a aall d.

orthogonaliteit••oorwaard. 1a .01daaD.

T 0 k!'i1 f Uk(t)Dua • • Ui(t) • dt :z 1 ". k. i ~ a•
T 1 k I: i0

Voor k !' i volgt hi.rutt :

coa(~k - .i) + cO.<Pk - Pi) + •••••••••• + co.CYt - Yi ) I: 0

D••e betrekk1ac .a1 in het v.rvolg de f..erelatte geaoe-' wordell.

Voor k I: i. 1s .'••da &an de orthogonaliteitavoorwaarde vold....
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In 4••• paragraat zal getracht word•• 0., aitgaand. TaD ••n •••

Towiig 8YSt••• (b.Y. U1 r: C08eR. V2 • 8ilhlt), te It••• Nt een Trij

g.coaplioeer4 orthogonaal _ystee., .et behulp TaD ee. ee.Toadige

reael.

Van het Tolgen4e orthogonale atelael worclt utge,,,, :

•,
•

Au dit .tel.el worit .en Dieuw orthogoDaal .telael toegeToep

"

•
T

~f-If 2k

o

er ,elclt :

o k~i

k c i

Xu zij. 'boYenataande tijdtunkties orthogou.al. iDcl1e. ge14t :

" . o k#i

lt II; 1

Vi I: -1i(t) + -2i(t)

Subatitutie levert op S

T r
1 f 1Il1k(\)

1 f lIla (\)• -11(t) dt + - '¢2i,(t).dt+
T If

0 0



8.

T T
1 f '2I«t)

1 f '11«t)

0 kFi
+- • "1i(t) cit + - • 112i(t) • dt III

'1' '1'
0 0 A k = i

De eerat. tw•• integralea lev.r.a aal op, omdat van orthogonal.
tanktiea ia uitg.gaan. Dit get.kent dat d. 80. van d. laatat. twe.

int.gralen nul op aoet l.v.rea, inclien de fUBktie. Di.t g.l1jk .ija.

Zea aogelijk stela.l, dat &aD des. voorwaard. voldoa' i. :

Van hat bijzondera g.val, dat bele1e integralen .lk ,ul .plevere., sal
vercl.r uitgegaaa word.n. Alg••••n :

1 , p, Cl ~ n

Bet 8y8te•• van n tijdtunkties kan nu uitgebr.1d word.n tot 2n

ortkogonal. tij4tRakti••• B.l.

lJ1 III ~11(t) + -21(t) T .r ,.14t :

1

J'11<
0 l"k

• • '11 • dt I:• If A i • k0

Uit=-1n(t) + "2.(t)

u • '11(t) - -21(t) Tn+1
1 f '21<

0 1,sk

• ..
T

• "21 • dt IJ

0
A i • k

U2• = "1n(t) - "2a(t) T
1 J J1111< • J112i

0 "1k ,s "21- • dt ::
If A "1lt = '21'0

1 , It. 1 ~ a



l'

D••• u.'Htei41aa••tla:od.. sal au Dlijk•• 1laa41& ,. s1ja .a ill h.t
trigoaoa.trtaehe .1.t... alet 4. fa••r.1ati. t. b.ho.y.. op te

10.....

I 2.4... ORTHOOONllL STELSEL MET TWO fREQumTIES.

Met b.hulp Yall d. afceleide regel in paracraat 2.}. ku .u aakkel1jk

.en orthogonaal ayste•••et tw.e frequenti•• atcele14 wort•••

Er wordt utt.egaan YaD de Yolgeade .t.l••la :

Beiele orthogonale .tel••l. vold.en aaD :

Uitbreiding tot 4 orthogonale tijdfunktie.

U1 II: eo.(_, + ") + eo.(2.t + ~)
•

112 := eo.h.~ + " + _/2) + eos(2.t + IS + -'/2)•

u, = eos(.t + ") - eo.(2.t + ~)• •

tJ4 = eos(.~ + " + ./2) - e08(2.t + IS • il2)•

Het Yolsende .tel orthogonale tijdfuDktie. zal g.realis.ert word••

tJ1 II: eos(.~ + ·0) + eos(2.~ + flo)

U2 = C08(.t + ·0) + e08(2.t + Po · .)0 •

1J, =: e08(.' + .0 .. '11/2) + e08(2.t + Po + _/2)
0

114 • co.(.t + .0 + ./2) + eos(2.t + Po + ./2)
III 0
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))1t .'elael i. oage•••r C.Ujk &an 1&., ••erafcaan4.. Bet .er.ch11
1. e.1l .e.olg yaa I&et t.it cta' .r 81e' tl1tge._ iii YaD
C08<.t) en co.<.t + _/2). 11&&I" YaD een YaD 4. Yi.r _s.lijklae4en.

(M.l. '11 a ! co••t '21 =~ cos(.t + _/2).)

Uitgaand. van het geyoad•••tel.el kaa .r ...r ••n afs.lei4 word••
• et 8 tijdtuakti•• (4 freq.) ena.
De fas.rel_ti. i. due voor .en .aatal special. gevall.. (het aaatal

frequentie. bedraagt 2k; k =0.1,2•••• ) opselo.t.



ZIlf])U • ONTVANGD.

In dit hootdatuk zal de opbouw "'an de zen4er en ont",anger beaproken worden;

te",e.. zulle. berekeDingen "'an o",erdracht en overapraak geaaakt worie••

I 3.1. AlGEMDE OPJX>UW VAN ZENDER EN OwrVAKGD.

Voor de algeaene opbouw van zender en ontvanger zie tig. 1.

De 1.t. aignalen (t1 •••• f 4 ) worden veraea1gwlclisd aet een. st.lael

orthogoDale tuDIttiea (U1 •••• U4) en dauna opgeteld. Op de u1tgang

Tan de aomaator verachijnt due :

't2: (itt). U,' (~)
(::,

Indie. "e seder direkt aaa d.e oatYaDger gekoppel. 1a, sal 11& ver
aenigYUldigiq ia de oatvanger op ltanaal k k.ea te ataaa :

"IJ. (-I:). I (,,{t). U. (t)
I( ;':1

Dit signaal wordt &aD ee. iategrator toegnoerd. Op de uitgaq Mer
Yall veraohij.t nu I

T

j Ll. (t)./t j;ttJ. U.' (7:)J df
I( (,::1

o

Iadien t i laDSza.. varieert t.o.",. de draaggol!.gaat de integraal
bij benaderiag oyer in :

T I

! ItJ )iI. (f). LJ, (t) . ell +. ..••• _ .. +. t /tJ Itt. (T) . LlJ') d f"
o 0

Alleen yoor k = i levert eea"Tan deze integralea, t.g.",. het
orthogonal1teitabeginael, een waard.e oagelijk nul Ope

Op de uitgang ",aa kanaal k wordt dua gevonden :

(Ok : constante)

Het zal in de ",olgeade paragraat bl1jkea.dat de integrator Ter
Tangen kan worden door ee. laagcloorlaatfilter en hi.rdoor zal d.

toegepaate be..deriac oTergaan in een exacte oploasiag.
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Bet volgeade .telael orthogonale tijdtunkt1e. wordt al_ draaggolf

gebruikt {sie par. 2." TOOI' waarden~ •••• f,., (31 ...• f 4)

IJ, :: C-D$ (w.t+o<o +rp,) + co~(2.~t 1° -+r,)

LI" ~ A
I-~ -

Modulatie yan druggolf U1 (t) .et .en l.t. aignaal rItt) = (0,$r t J
leTel't op

Ten ,evol,e van de kabeleigen.chappe. sal d1t pl'odukt ged.~t worde.

en 1n taae gedraaid.

Stel a • 0 dB (de.pi.g).

b = Cu( rad (rechte fasekaraktel'i.t1ek).

Hierdoor zal het signa&! op de ingang van de oatYan,er er ala
Yolgt uitzie. : _ ,

(DSf(t-"). Lu>.(...t+«"'11-~7:)+ <05(.14 ("-/",- 2,.,7:)]

In de ontYanger sal de.odulatie ge.chie4e••et het Yolgeade _tel.e1

orthogonale fuattie_ :

LI,' (1:) :: (OJ (w.t+«'''+¥1 -~) I- (o.s{2.'it 1°11 - r)
. .

In boyen_taaDde tormale. zijn :

71··' f': }
13," ~+

p. lj

conatante., d1e het verachil in t ..e tUBse. de

dru,solt YaD ze.der e. ontYuger uneeye., 1.

d1ea p en q a~ zijn.

waarde., waardoor de fuaktie_ oDderling ortholO

naal sijn. ,..

i.-telbare groothejen die s.llen blijken de f....

draa1.iq Yall 4e lijll op te hetten en zender e.

olltvanger 87DChroon te doea lopeno
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~. (t) or CooS ( l4Ji +D/~~ Cf:.. -;J 1- [os (~'1.tt o+/,: -f)
leveri: op :

,,>sf{l-Z). /~O,(...t +0(" +'!I-w"i:) +Cos [twi1" t,- z",'i:)] •
.LcO.5(f4Ji r"'o+ sq. -p) +- co.s C.l'i,t -+fo+($. - (() ] ::

cO~I'{t-7:). [CO/(.l""ot +~ + II'0~ e,f+~. -~r--f) ~ .

+ Cos (o<;, _01°~ if -~. -~ Z'" +?) .,.

+ (OJ (J~t f o -l- ot°1' -# W: -<r.w.2"-f) 4

f (oj ('it "'16 -c('+;/ -f:.. - <104 2' ..,t.,.6) '"

f COl (Jw.t rso + tl<0 f, ~~: - -<".r:--p) .,
f CO.! (~t 't-;A -ol~I - PC: -.I"," oj}) -#

+ (O.! ~ -/1o~/ ~L -..tr.w.(;-i- 1)· J
Uit bovenataaDde Tora blijkt,dat het l.f. iaforaatie aignaal eea

voudic te verkrijg•• is met behulp Tall e.n l ....oor1&attilt.r i.p.v.

de int.grator. De afaaijfrequentie TaB het filter wor4t b.paa14 door

de laagst.jaiet ge.aute frequent1e D.l. (w-/J) ,racl/••c. Da 11"0011.1

I20celijke bandbraedte worit v.rkr.geDJindi.. f' -...xI.aa! t W ie.

Atenijfr.quenti. van het filter wordt dan ook t w •
Op de ui tgaDg van het tilt.r (f..ekarakteriJItiek b I: W t:"a.- ) kat 1111

het volgende Bignaal ta staan :

Co.s. to -<:-7..). [CO~ LD<o -ClIO..,.'!: - $1' - w.7:" r /» +

+ Co. (;3. -;so4-/,1,-2"<.<;;+'1) J
Wordell p .11 q zodanig ingest.ld)dat

9 = 2~£"~o~o

dan wordt vacr de aaplitud. TaD het l.f. aignaal d. rae.relatie s.
vonden.



Op •• 1&1t,.......u D.aa1 1 wONt da «....oad.•• (1 • 1)

c. COS~{t-'-Z..). c: eon..st. o....rdraoht.

Op de uitg.......aD de o...er1ge kalULlen (1 ~ 1> wordt g••• o....r.praak

ge'Yond.a. oadat d...p11t1ld. 'Yd h.t l.t••igual .11118.

(D1t i8 DAtuurl1jk afhaDkelljk VaD de DaUWkellri,he1e1, waar..e de

faeen zij. ingestelel).

8 ,.,. OPBOUW DRAAGGOLNENERATOR.

8 3.3.1. Kellse 'YaD de draascalffrequent1•••

In fig. 2 i. het frequenti••pectrua YaD .e. «.-odule.rd

l.t. aisaaal .eergeseyen. Dit .pectrua 1. geleg•• ia de

trequ.ati.baad YaD e.n t.l.tooDkanaal; n.l...... 300 

}400 Hz.

oa d. band zo goed ~g.11jk t. bezett•• wordt 'Yoor de

draaggolffr.qu.nties{~ i 1') 1200 Hz .n 2400 Hz seDO.en.

Voor de uxiaale frequentie YaD he' 1.foraat1e.1cnaal

wordt daD t . 1200 • 600 Hz .....ond•••

B.t fr.qu.ntieapectrua 'Yd h.t ge.oduleerde .1gnaal i.

due gelege. tuaaen 600 •• 3000 Hz.
o••11 z.nd.r ea p.tvan«er s7nchroan t. doe. lop••, .ord••

d. frequenti•• Yan 1200 Bz en 2400 Hz afgel.1d 'Yaa e••

600 Hz brOil. Deze zal o'Yer d. l1jn aeeg.stuurd word....

de draaggolyen in d. ontyanger te generer.n (zie fig. 3>.
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Bet l.t••1gnaal

••t draagso1f

11.

D. draalgolttreq.ent~•• 1200 .n 2400 H. wordea ••rkregen

door dubbelzijdige gel1jkrichting van een 600 B. signaal.

Ver.terkers br.ng.n de g.l1jkgericbte spanning op bet ge

.enate Diveau en filters eliainer.n de stoorfrequenties.

nerna word.n de 1200 Hz en 2400 Hz spanningen in d. ge

.eDate fa••n g.draaid en .el zo, dat bet ver.cbil in faae

t.o •v. de ingang van 1200 Hz g.lijk i8 UJl 0, -:r :> +~/2.

en voor 2400 Bz 0, - iT , + "TT/l. rad. OptelUng van d.

diver.e cOJllponenten levert bet atel••1 orthogoaale tijd

funktie., zoal. be.chreven in § 2.4 •

.
o. 1n de ontvanger de 1200 en 2400 Hs dr....ggoltfr.q••nti••

t. verkr1jg.n, wordt bet 600 Hs .iptaal 0.,..1' "e U.1a ..ege
.tuard. len hoosdoorl.atfilter .orst .001' 84Aei41ac VaD d.

600 Bs 8panning en d. 1nforaat1eaip.al... Hi.rna war4•• d•...
draaggolv.n ••er ongeve.r op d•••lfd. wijze v.rkre,.. ala

in d. ontvanger. B.t v.rscb1l 1a dat t ••e t ...draai.ra extra

zijn opgenomen. D.z. di•••n, zoals 1n de vorig. paragraaf

r ••da veraeld, o•••nder en ontvanger a7llCbroo. t. do••

10;•• eB f..edraa1i~~...an d.. l1j. op' te· -beffen.

I 3.4. OVERDRACBT EN OVERSPRUJ( BIJ NIET-LINEAIU FASEURAXTERXsnJ:l VAl' DE

Bij Diet recbte fasekarakteri.t1ek van d. lijn zull•• de o"'erdracht

en overspraak berekend .orden.

L-! ttl. :cosf' t _7 woNt ••er ,.aodu1.eft

", It) ... COJ{wi rCll'• .,.c,P,) I- ('OJ(.2 ...t·~/3. +(3,)

Modulat1.produkt 1evert op

L!, (t) .!If), =

= j {oJ (il4i."f)f +'1; ~o('o] + fces !CIo{.+!')t 'H!: +01.] -/
+ f CoS [(J.~-f)f",,('3-t,l ~ fCes [{~"4i-fN+-;.1']'

Dit produltt sal op d. ingang .,.u d. 11.1. ba.n t. at_. I. t1C. 4
1a d. faa.draaiing van d. l1jn als t~t1. TaD de freq.enti. ait

g••et.
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if: b

~-fJ 01'

tu.+i' "01

.214) - fI t '.... •·w -toO ... tilw. &0 ....
~ e..t

.t~-i'f'

;:1- ~

Ten gevolge TaD de fasedradine wordt op de in,;ug TaD de on\T&qer

geToDden :
" .

.; Cos !(~-r)i+f9 ~o(o-oI] ~! Cos ((,,:"1') t +CfJ .. «"0 - tit' II]

• j CoJ .r{-l~-.f)t 1"1.1'1'/('OS [c-l":'!JI-,!, ttY
,

Bierbij i. :

Due

L.f. deaodulatieprodukt na uitgang filter:



OYerdracht lIONt pyolldea yoor 1 = 1, ae oYerapraak "or 1 f. 1.

i.=2 '~-cb, ... - TIti!.

Overdracht : ~.:~ ; f'-/'
I~(i:)l:, jll7,CDJ/,f- i ~ J'-r i .

{V,,(f)},.fl" !I;!Y'd~ ': -/ I;("lL+'l L/
Oyerapraak :

I~ tt)}J. =: h1.(, CO.Jr t - i I?~ .r-~ t

Iv:. tt)1il: j jIj(m. L, ". 'J~
Overspraek :

I 3.5. OVERDRACBT, MET ED DRAAGGOLFSYSTDM IN RET TR.l1fSMISSIECIRCUIlf.

III het TolgeDde zal de overdracat besprokell wordell, 1ndie. het

orthogonaal geaoduleerck s1gnaal, DOgaaalS, IlU ill het tranalliaa1e

circuit, geJlOduleerd ell glede.oduleerd wordt. Boye.staaDde werk

wijze wordt Trij Yaak toegepast, o.a. ill de teletoontechniek.
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Op •• i ....' y.. d. 11.j. 1coat te et... :

;: (fr). Lt, it) .. ~t4(,b +04+~) ~ ~OJC.z"'l'6't0~,)

Dit aipaal wordt ••t een h.t. draaggolf gemoduleerd en sedellOdul••r4

ladien de h.t. draaggolv.D bij aodulatie en d.aodulatie ale' exact

dezeltde trequen'ie.aarde. "zitte., sal .e. trequeatieYeraeh.tvlDc

YaD het i.,aDpaipaal optrede. :

Deaodulati., aet draaggolt LJ, • Co~ ( 1411-4- 0<0'" cp,) ... CeJl (%,,\t -+(&0 T~I)
leYert het l.t. atooraicnaa1 ooa ft .p.
Dit houdt iD da\; d... wijze Y~ _d_latie o.,eaoh1kt i ...

orthogonaal g..odule.rde aisnale. oyer te drase••

In appendix 2 zal een, voor zender en ontYaager, uitbreiding

YaD de draaggolfgeneratorschakeling gegeyen worden, oa toch

orthogoDaal gemoduleerde signalen over te kuDne. dragen.



BUPltaIRG vd DI GIBtmIUE COMPONENT. III ZII.DD .. OftV.dGD.

Ia 4it hoofdatuk sal, aaJl de haM Taa het bloDclle.. (ti•• 1 en 3) de op·

bou.. "'an zender en ontTancer be.proken woriea. Dit cede.1te ooat 4e priacip,

Bchak.l1Bgen. in de appendix sal 4e ..erkelijke uitToeriq erTU beaproke.

wol'4e••

I '+.1. OPK>UW ZDmBB.

Draaggolfgenerator be.taat uit :

a. dubbelzijdige ge11jkrichtiDlJ

b. Teraterkera en filter. Yeor 1200 ea 2~O Is;

c. f ..edraaiera.

d. optelachak.l1ng.

Veraen1lTUldiger en TerachilTeraterker.

So....tor.

8 '+.2. OPBOUW ONTVANGER.

Hoogdoorlaatfilt.rjsel. veraterker voor 600 Hz.

Draaggolfgenerator.

VermeDigvuldiger en TerechilTereterk.r.

L.f. Teret.rker en l.d. filter.

I '+ .1. OPBOUW ZENDER.

1. DraagS2lfgenerator.

a. Fig. 5,geeft het 8ch... ·voor dubbelzijdige gel1jkrichting •••r.
IC R

Op punt B wordt a.b.v. Fourier-analyse dan geTonden :

lI.(fj .. !! 0- ~'otZ~l-.....! co~~~t ..... _2 (os ......t .... j
! 7T L' ..s s: j (11 ~ 1)(11-/)
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D1Ibb.lz1j41.. gel1jkrlohtl1lCIl••ft het .oord••l bo.en eDkel

&13dig., dat all.e. maar ••e. haraoaisohe. optredeR, waardoor

soheiding van 1200 en 2400 Hz ultkelijker is.

b. Vereterkers en filters.

D. ,elijkcerlchte .paDni~

wordt tot het g••eut.

niveau versterkt, .aana

banddoorlaatfilters 1200

Hz en 2400 Hz scheid•••

De .ersterkera zijn a.b.Y.

transistore. uitgeToer4.

Selektieve transistorversterker. zij. Diet gebruikt i.v.a. de

zeer kleine bandbr.edte en de Diet al te goed. etabilit.lt.

Ia fig. 6 zija de a-afgeleide L.O. filt.rs getekeDel.

Xarakterist1ek. l~edantie

600.n.

Centrale frequent!e

1200 Hz.
Bandbreedte

100 ...

Karakteristieke i~edaati.

600 ..n.
Centrale fr.q~eati. :

2400 Hz.

Bandbreedte

140 Hz.

Extra cte.pia, (= f. ) :

1200 Hz.

I,! 6 111 =0.92

112 = 0.98

Bij het 2400 Hz bandfilter i •••a extra cteaping bij 1200 Hz

Aaasebracht, oadat bij d~bbelzijdi.e gelijkrichtiag de 1200

Bz-co~one.t ia DiT.au hoger ligt daa de 2400 Hz-coapo•••t

(6) • (7).



c ......cll"a&1el"a.

In oDderetaaDd blokech... is d. .1e.eat&1r. opbou••eergeg•••a

(E.V. =.aittervolger)

Ell.

t---:--t II Y. .

;::.D
-71" 1---........ c:S'.

-~ F.1>
t--'""""I"'"-1

-TT

;:./:)
t---.....f Gk

t--_-77"

f/~ 1-
D. trusistorachakeliagea Toor (-T ) ea ( -77h ) t ..e4raaiel"a

zija 1a tig. 8 •••rgeg•••n.

_.0...-_ -+

(-7T)

I..t
I

-("4)

Voor bo••ut.a.e .chalt.a.. g.14t :

~ jP):: azc it:e" ~wcR,
I-(~CK()<



1')_ in t ... cedraaicl. epau1D.g.n van 1200 en 2~ Hz di.a.n l\U

opCet.ld te worden. Ala v.raeaip1l1tig.r 1& e•• Ball-g.nerator
,ebru11tt. Produlttvonl1ng oDtat..t t.,.v. een aapetiach v.ld
(B) en een strooa door de Ball-generator. oa het aacnetiaoh

circnt, waaria cl. Ball-generator is o.pgenoaea, word.n t ••e

id.attea wikk.llngeD gelegd. Door atroollstllring kan ta.t ......

netisch veld uit tw.e co~onenten opCebouwd word.a. Ia fic. 9
ia cle principeschakeling getekead.

Variatie vaa de apaDDiDg v1 en
v

2
op de b..... van beiele trall

.tstorea leveren nu verandereade
stroaea in beid. wildtetiILSea.

ladien u1 • u2 =0 sullen 4e
gelijkatroae. elkaar opheftea.

waardoor het aagnetiactae .e14
aul is. Maxiaale uitatu.ring Vall

d. Ball-generator wordt ver

kregen, iadien het auta! "p're
wiD4i.nge. 20 bedraagt. Gekosen

ia ee. gelijkatrooa TaD ca. 40
U die door elke wikkellag

(200 nncliDge.) 1.o0pt.

2. Veraenigyuldiger en verachilv.rsterker.

a. VeraeD1.gyuldiger.

I

/'f' 10

In fig. 10 is het principe
schesa van cte Ball-geDerator

.eergegeTen. Het veldcircuit

.erd reeds besproken. Bet atuar,
strooacircuit (1 - 2). Door de

Hall-generator vloeit 4e l.f.

atuuratrooa (0 - 600 Hz). De
Ball-spanning wordt nu gevoD4ea

op een vlak,staande loodrecht
op de stuurstrooa. Het is

eohter aoel1ijk twe. pvat.a aan

cle Hall.generator te beTesticeD,
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die op zo ta aeq,uipoteatiaal ...lak lig,ea. De gebruikte is ut

geyoerd met 3 aftakkiagea (3. 4a ea 4b).

Oa de oluue reatspaJUling t.g..... de stuurstroo. t,ldet te doe••
• ordea o...er de punte. 4. en 4b t.ee poteat10.eter. aaae-slote••

Hienan is R
2

de poteaUo.eter die sorst TOOI' ee. so-cle 1I144e.

iastellinc tus.ea 4. en 4b e. R1 (hoog-ohaig) ee. tijllregeliq.

T•••v. iadu1ttieverschijase1e. zal er nog ee. re.tspaan1ac ont

staan, die gecoapenaeerd worit door het aaJlbre..... van eea 1••

O. het ijzel'circuit. Potentio.eter RJ sorgt TOOI' de goede ia
stelliag (5).

b. Verachilvel'.tel'ker.

T.o.v. aarde zal op de punten 3 en 4 Diet allee. het aodulatie·

produkt vel'schijnen, maar ook het l.f. inforaatieaignaal.

Op de puntea 3 en 4 ia de atuUl'atl'oo. ia f ..e, k.t aodulatie

produkt in tegenfaae. Ben vel'achilTer.terker &01''' er au TOOI'
dat all.e. het aodulatieprodukt ovel'gedrage. wordt, zie fig. 11,

De beiele ~anai.tore. '2 e. T}
worden door ee. coast_t. strool

bron (T1 ) ,evoed., ~In-f""

a1cnalen op ele iQUC (111 •• '2:

zulle. gee. ....randerime 0' At
uit~... (U,) t ......br•••• '~

uit-fa.e·signalen e.hter ..1.

----+

3. S~tor.

De oDelerataande .chakeliq worit gebruikt.
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(" I~

Lf. :: 2" Lit:
"

Waarbij .eroader.teld is, dat de ••r.terkins en iagaDgat.pe.

daDtie oneiD41g zijn. ladien dit alet het ge.&1 i., sal de .oa

aet .en bepaalde taktor .erzwakt worden. Een .e~.e...er.terker

(EC 11 It) brengt de sOll8panning op het ,..enste Di••au.

8 4.2. OPBOUW ONTVANGER.

1. Boogdoorlaatfilter en selektieve versterker voor 600 Hz. Bet

hoogdoorlaatt1lter wordt gebruikt oa twee redenen.

1. oa l.t. stoorsignalen (0 - 600 Hz) te de.pen;

2. om op eenvoudige aanier het 600 Hz sisnaal te .cheiden VaD cte

gemoduleerde inforaatie.ignale••

Bet filter i. op,.bouwd uit

drie .ectie. :

1. twe. halve Bectie. (a =0,6)
worden gebruikt oa aanpuains

op de karakteriatiek. iape

dantie (600 oha) .an 4e lijn

te .erkrijgen.

2. n••ecti. em =0,') wor4t ce·
bruikt i ••••• extra de.p1Dc

bij 600 Hz. Deze frequellti.

le.ert aet cl. clraaggolt ...

1200 Hz een l.t. coapone.t

yaa 600 Hz, zodat de.e d••

ook op ct. uitgang .an het
-,._~ - ,-- --- - - _....... ~_ .....
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h .f.Jd.jfnq•••t1. 'f'~ aa., fil....~t 620 h. (1)

D. apaDldIlg 'I.. ....rt..at ••n ,.opaUq.r1DC 'bi~ 600 Hz. Wordt d.ze
au Ua .ea ••l.kti..... y.rat.rk.r (600 JIa) to.,.Yoer4, du wordt

••a yr1j goed. ache1ding verkregea VaD d. iatoraatiesigaalea,

d1. in het frequentiegebied Taa 600 - 3000 Hs liggea. Sch••a

tiach ia d. versterker in onderataaDde tiguur aanceg.T.n :

"".

2. Draaggolfgen.rator.

Deze is Trij.el identiek .et die be.chreTen bij 4. zender. B.t

Ter.chil is dat er nog t.ee extra tas.draa1era (0 - 2// ) opge

no.e. zija.
Blouche_ :

u.c
r.'D F.l> F,D

,.
4 - o!'u·

~

.t~~ ... !
o~ t~

, 0
I.dere t.eedraaier is inst.lbaar ia ee. g.bied YaD 120 • zodat

de totale echakeling 3600 tasedraaiing op kan leTeren. Bet

principesche•• Tan de afzonderlijke faa.draater. i8 gegeT.n in

tig. 8.

,. Vermeni(!!ldigera en T.rschilTeraterker8.

Cok deze zija ••er Tr1j.el ide.tiek .et d1e 1n de .eDder. Bet

Yerachil 1a dat de Hall-ge.eratore. 1n .er1e word.n geachakeld.

waardoor de atuur.troo.'door1edere Hall-g.n.rator loopt.
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! .

»e ..,,..t...u .... ,-"1. Ball-c.en'-I" be4r...... 1.'n . Vier
i ....rie le.e,.t 6,1t.n • De lijaiap.clantl. bed.raagt &oO.a..

0. d.ze t.ee 1JIp.4anti.8 &an te p....n wordt ••n tranaforaator (8)

gebruikt m.t windiDgaverhouding :

f~Nz -- .~/D3
~.o

r----fJ

4. L.f••erat.rker en l.d. filt.r.

a. L.f. ver8t8rker.

Dez•••rsterker i8 e.n transi.tor g.a. ver8t.rk.r ••t t.mp.ra

tuur88tabil1aati••

b. Laagdoorlaatfilt.r (7).

In ond.rataande fisuur i8 het a-afg.l.i4, L.e. filt.r al8 blok

ach... • ••rgegeven.

r-l--.....lH_H_H_[---[J
,.,,:. I

Bet bloksche.. b'8taat uit :

1. '1'••• hal••••cti•• (m = 0,6) t.b.T. aanpauinc Tan in- ..
uitgangei.p.danti. (600 ,...n ) •
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2. Seotie (a • 0,"') sorst 1'001' extra 4_p~.. bij 600 Hz.

3. Sectie (a a:: 1) 4ient TOOl" cleapiq hogel"e freqlleo. ti.5_

4. Sectie (a I: 0,79) aoet in het freqa.atiegebie4 Tan 800 - 12~

Bz ae deaping voldoende hoog maten.

Bet filter is opgebouwd uit shunt-ataeleiae .eotie•• »e

afaDijtrequentie is gelegen bij 520 Hz.
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Ia o.derataaDde paragrafen z~lea de ei,.aachappe. Tan het ,.bouwde ..,_te..

beaproken worden. I. Terband .et het feit. dat de bestelde Ball.-pneratore.

Iliet tijdig ceDOeg .erden ont.ang_., koDde. ge.n ••tingen aaa het h.le a1.

tee••erricht .or4en. Er ... slechta .en Bal~-generator (SlY 514) be.cAik

baar, zodat slechta eAkel.e daelre.ultaten .eer,ece.en wordea. 'e.ena zul.len
eAkale theoretisch. verwachtinge. geaaakt worde••

i 5.1. METIBGD.

Oa4at _lechts een Hall-ce.erator b.schikbaar .... sal deze ala
aodulator gebruikt .orden. T.ee a.tingen .orden verneht :

.
a. Bet frequentiesp.ctrua Tan e.a l.f. geaoduleer4 eisnaal op 4e

uitgang van de zender.

x
LS~ • .too", H

(/,..,. ..,.~h&)

LIe: . l:. f'/o '" j,.-,_,,.

Irey. ,flce t r/,l,":

L1~ (~o ,If,,)

r" r
1.1.00

'... ? .-

"

- s', '1
-1',7

Onge.enate aodulatieprodukte. liggea in DiTeau ainatena 30 dB

lager.

b. Uitgangs.panning als funktie van de ingang.etrooa.

De 1. t. ingang••trooa zal VaD ° to t 300 aA gevarieerd .orde., e.
de uitgange.panning zal worden geaeten. Grafiek , g.ett het 11

neair gedrag ..er.



In paragraat ,.~ z1jn be1de grootheden reeds be.proke•• Voor bet,.-
geval, Gat zeader en oatvaager d1rekt gekoppeld sijn, sullen ov.r-

dracht ea overspraak berek.ad worden. Het transai.a1ec1rcuit beet..,

nu alleen uit het hoogdoorlaatf11ter. De fa.ekarakt.r1atiek (graf1ek

1) i. Diet lineair. Met bebulp van deze karakt.r1st1ek wordeD 4e be·

rekeningen uitgevoerd.

a. Overdracbt.

Hiervoor was reed. gevonden :

I Yu {t~ = I fJ-1{-In-,"-.,.,,,-,,-'/

De overdracht van signalen worden betrokken op g... overdracht

(= 0 dB).

Oaderstaande tabel ge.ft de berekeAde .aardea.

Frequentie ·overdracht dB
C/t z]

0 0

100 0,0

200 0,0

'00 0,1

400 0,4

500 1,4

b. Overspraak.

BerekeDd is de overspraak van kanaal 1 op kanaal 2 en ,.



\f.~el .•
naequentie '\1.2 elB 41•3 dB

Hz

100 30,9 42,0

200 20.1 30.7
300 15,9 22,5
400 11.8 16.3
500 7,0 12,7

Zie grafiek 4.
Uit de tabel blijkt. dat faaecorrect1. Tan het hoogdoorlaatf11ter

wenaelijk :1.s.

I 5.3. Til METEN GROOTHEDEN.

Voor het gebouwde e1ste.. zijn verder nog van belang bij overdracht

a. De .ervora1ng van het uitgangssignaal.
b. Ret lineair veronderetelde gedrac tuasen in- en uitgang8aignaal.
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BOOmS!. ,.

·SLO'l'CORCLUSIU.

In TerbaDd .et het .ontbreken van de veraeDigvuldig.ra kaa t.a.T. de .erkinc

van h.t he.1e Br.tae. Diet. g.zegel .orden. Toch &ulla. .akale opaerking••,

uitSaaad. TaD h.t theoretische .y.t.... , ...akt wordan.

A. VERBETERING.

U1t de b.rekeDing (paragraaf 5.2.) blijkt dat faa.correctie van h.t

hoogdoorlaatfilter w.nselijk i., indien de informat1e.igaalen, fre

quentie. hoger dan 100 Hz b.Tatt.n.

B. T.A.V. RET SYSTEEM.

1. In de ont~anger wordt zodaDige fasedraaiias van d. draasgolYen toe

gepast, dat o.a. faa.draai1ag van de lijn opgeheven wordt. Dit houdt

in, dat d. lengte van de lijn (.-.tr b = ,"-,'i:) ,bij iDg.stelda ontvuger.

Diet veranderen mag.

2. Indien van te voren Diet vaatstaat, of op de iDgaDg hogere frequenties

dan 600 Hz voorkomen, dan .oet een extra l.d. filter (f • 600 Hz)gr
voor de ingang opgenoaen worden. Dit t omdat bij de.odulati. dan

toch l.f. signalen (0 - 600 Hz) voorkomen. Zender en ontvanger zijn

dan vrijwel identiek.

C. VERDERE BESCHOUWINGEN.

Deze kunnen o.a. gewijd worden aan bestudering van, en aeting aan, het

gebouwde systeem bij pulsvoraige signalen (b.v. telegrafie). gen aoge

lijk ander onderzoek zou het gedrag, bij ruis op het transai••iecircuit.

zija.

Het, reeds in de inleiding genoeade, vooEdeel van overdracht van vele

l.t. signalen zal bier iets nader toegelicht wordea.

Van het volgende stel.el draaggolven was uitgegaan :

",,' tt):= Co~(~i't''I't: ) + Co s r..~witd 0# •••• i- ~OS{JttAJ"e -I-l;j

I~ Co.E~'"
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EI' Dn ook vo het ,..lcen4e ateleel ui1:.gecaan wordell :

/.1.:(t)=t(1ltlAll-l~)rC"/(.:A)f1'/1- -. - T l'rfl!(~f"4)t1-/t. j
De faserelatie blijft gelden, indien de afeDijfrequent1e van het laag

doorlaatfilter in de ontvanger ta is. Bij ge.chikte keuze Yan ~ • a, n

kunnen nu vele l.t. signalen overgedragen wordeD. Bet Yoordeel i. dat

ieder kaneel in zender of ontvanger identiek i ••

Bij andere .yste.en worden de l.f. signalen ge.odulaerd .p draaasolven

van diverse frequentie., waarna deze gezamenlijk op de lija ver.tuur4

worden. Op de ingang van de ontvanger worden de diver.e kaaalen wear

gesplitst a.b.v. bandfilters, die op de diverse draagsolffrequent1e.

afgeetead zijn. De bandbreedte van het filter bepaalt de .axi•••l over

te dragen frequentie. Bandfilters, met zeer kleine bandbreedte. behoeven

bij het orthogonale Bysteem Diet gebruikt te worden.

Bovenstaand voordeel en de, in de inl.1d1ng g.noemda, voordelen geven

aanle1ding tot verdere bestudering van de orthogonale draaggolfs1ste.en.

Eindhoven, september 1965. A.M.J. de Bijl.
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: OrtAogonal Cocl.a. Moaorraph .0. "9 B. I.i.E.
MarCA 1960 (p. 242).

On tAe trall.maS!OD ot laforaatioD b7 Orthogonal

tia. Cuaetione. AlEE franaaotio.. (CowmaDicatioa

and Electronica). Jul1 1960. (p. 248).

Radio Communication with ortAogonal tia. taactione.

AlEE. July 1960 (p. 221).

Een ortAogonaal ~ltiplex alste•••et Legendre

Polynomen ala draaggolf (ACstu4.erveralag).

Anwendung der Rall-6eaerator•••

SieJlens Zeitachrift. Septe.ber 1954. (,. 376)

Radio eneineera' Handbook.

N.w York. McGraw Bill 1943.

Een grafische methode voor A.t ont.erpea Tan

L - C filters (Rapport ECA 3874).

Tabelle. zur Berechnung Ton Spule. un4 'bertragera.
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Appendix 1.

Van alle schakelingen, geno.md in hoofdatuk 4, zal ia deze appendix

de werkelijke uitvoering weergegaven worden. Tevena sullen no, eakele

opmerkingen over de schakeling zelf gemaakt worden.

Zender.

1.draaggo1fgenerator.

a.dubbelz1jdige gelijkrichting.
ilL

JJiAde: OA .5.
Trafo: Unitran.

Gen. : Philip. GM 2317.

IJ;. =rIo mV.

b.versterkers en filters voor 1200 en 2400 Hz •
... /,V

1100 ".

k-

--.--~-----,,..----.------,\}

transistor: AC 126. (4x)
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R1(a 1K? pot ••eter.
De iutel1iD., ia zodard,. dat de uitSU,••pau1llg "'an 18)0 Hz ell '

2400 Hz ,e1ijk zljn.

c. faeedraaiers Toor 1200 Hz en 2400 Hz.

•

II(

•o

tranaiator: AC 126.

-...,.--.--------4----r--r-~l___r____---,"

--r-r-r-------r--:----\--r----- -'"

'"

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

...
III••
%

"

..



oIn bel•• acbak.liogen eoret .e potentioaeter Ra yoor 90 fa••draa1lng.

Pot •••tera R, en R~ worden so inceate14, dat all. utt."snlveau8
.elijk eijn.

In ond.rataand. tab.l i8 de uitgang88p&DD1ng en de vervoraiD, VaD de
~ i

1200 Hz. en 2~00 Hz.- spanning .eergeg.v.n.

freq. faae uitg. v.r....
ap.

600 Hz , %
1200 Hz 0 0

1
2 "+90

0
1,~"

_900 0,7%
2~00 Hz 00 J1J5 aV 1,~.ff

_1800
2,3"

+900 1.5%

d. opt.lachakeling.

k. J.

10

- c.,a.V
,'C~

L'f",.F tranliiator: AC 126

~ (.ekoelei)
zen.rdiode: OAZ 209

tu·
1t1



39.

011 d. bra yas ~-.ateriaal worde. au 'we. wikkellnpa ,elegd nn

ieder 200 w1adillgen. De .eltt.acl\loti...aa .ell wlldteUng 1a 9 ...

De potentio.eter R
5

wordt so 1n...teld. dat de belde ,.lljkstromen

( ca. 35 mA) door de wikkelingen gee. resterend maenetiach yeld

opleveren.

2. veraenigvuld1gers en verschilveraterkers.

a. vermenigTUld1ger.

Gen. Pbilips GM 2308.
Hall-generator: S1e.ena SBV 514.

"I.

Rind: 25 oha( induktieve restspanning)

Robm1 .10 ohm( grofre~e11ng ohmse restspanning)

R
ohm2

=100 Ohlll( fijn If It If )

b. verschilversterker.

De punten 3 en 4 worden resp. met 3' en 4' doorverbondea.

b1j zender:
transistor AC 126

b1j ontvaager
Bey 11

(dit i.v.m. temp. variaties)

tevens zijn de transistoren

op een koelrib geplaatst.

,.



,. eoaator.

40.

,a.."C"
QC.lt.c. Ft~· II.'

ingangen gemoduleerde signalen

1ngang 600 Hz. aignaal.

,

Ontvanger.

1.hoogdoorlaat!11ter en ael. Yeraterker yoor 600 Hz.

........

AS~ L1'

I'



Opa. tilter: 1n graf1.k 1 1. d. fa•• ala lunct1e Ta. de frequenti.

TaD het Jloogdoorla.tfilter .iteeMt•
••raterker: .et behulp Tan is kaa de up11tude TaD d. draag·

golf op een bepaalde waarde ingeateld worden.

Bandbreedte Tan de aelectie.e 600 Hz .eraterker

bedraagt ca. 20 Hz. ( 3 dB).

2. draaggolfgenerator.

Deze ia bij de zender reeda beaproken," behalve de faaedr&aier••~••
" c,.- ..

----.----,-------r-----~--- -,

Toor 1200 Hz.

.oor 2400 Hz.
R= 25K

i= 10K

(p)

(q)

T: Re.· \1.0

3. vermentgvuldiger en verschilveraterker.

(zie zender)

aanpass1ngstranatormator.

gegeTena: 1=0,103

materiaal ~-.etaal(75 Ni-Fe)

wikkeling:pria. 392 wind.

aec. 41 wind.

N

L:'~~
;

OYerdracht:

In het beachouwde frequentiegebied (600 - 3000 Hz.) i. de
aaplitudekarakteriatiek recht (+ 0,1 dB), en ~ _ g

- J~-



_. L.t••eraterker en 1.d.-t11ter.

a. l.t••eraterker.

---.------r----r------ -, V

,tta.

+ 'V"
T

1
: Bet g.a.niveau wordt op 0 Volt gebracht. '1- 00 141.

'2: dient voor temp.atahiliaatie.

(Schwartz: Selected semiconductor circuits handbook)

In grafiek 2 ia de demping en het taseTerloop in het

doorlaatgebied getekend. In het spergehied is de de.ping

steads hoger dan 70 dB.

p.
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Appendix 2.

Uitbreiding draaggolfgenerator.

In fiC. 13 is de uitbreiding van de draaggolfgeneratoren weergegeven,

om het in § 3.5 genoemde effect te compenseren

Bet 600 Hz signa~l wordt nu afgeleid van het 50 Hz l1chtnet.

Met behulp van dubbelzijdige gelijkrichting van de 50 Hz .paDDing

en ee~ bandtilter wordt het 600 Hz signaal verkregen. De 1200 en

2400 Hz spanningen worden op de reeds eerder beschreven wljze

verkregen. Op de ingang van de ontvanger zullen nu de draaggolf

frequentles in frequentie versehoven zijn. Dus i.p.v. 600, 1200 en

2400 resp. 600t!, 1200~6en 2400rb Hz. Ret b.d.filter en de selektieve

versterker leveren nu een 60O+J signaal (6klein). Op dezelfde wijze

ala in de zender wordt een 600 Hz spanning verkregen uit het

lichtnet. Vermenigvuldlging van deze 600 Hz met de 600t~Hz levert

de gewenate draaggolffrequentie 1200+'Hz Ope De 2400i~Hz draag

golffrequentie wordt verkregen door vermenigvuldiging ( a.b.v.

ringmodulator) van de 1200~Hz component met een spann1ng,van 1200 Hz

verkregen uit dubbelzijdige gelijkriehting van het 600 Hz signaal.

De ingestelde fasen zullen bij kleine vrijwel Diet veranderen.

Variaties van het 50 Hz lichtnet zal geen invloed hebben op de

600 ; 1200 en 2400 Hz signalen, oadat deze coaponenten in zender

en ontvanger hetzelfde opgebouwd zijn. Het 50 Hz net is in

b~ven8taande als ijkfrequentie gebruikt. Dit betekent dat zender

en ontvanger op hetzelfde net aangeslot~n moeten zijn.

Iridien dit niet het geval is moet een andere oplossing worden gevonden.

Een mogelijke oplossing is door nu twee frequentiea over de lijn

mee te aturen. Bijv. 600 Hz en 1800 Hz. ( ~8oo Hz l1gt Diet in het

frequentiespectrum van de gemoduleerde signalen). Met behulp van

deze twee frequenties kan nu weer ( 1200*) en ( 240Ot~ ) Hz

verkregen worden.
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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEI . 

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK. 

GROEP ECJ. . 

AFRmELPROCEDURE VAN ZDiDER 

EJI' OHTV ANGER. 

A.de Bijl 



8 1. OPZET EN AFRmELING VAN ZENDER EN ONTVANGER . 

De zender. (foto 1). 

1.1 Draaggolfgenerator. (foto: r ekje links) . 
I 

Benodigd zi jD : generator Philipa SM 2317. 
p . s .a. : Roband, Typ. T • 1olf. · 

De generator wordt aangesloten op d. 600 Hz-kle .. en VaB het rekj •• 

(Fr.quentie : 600 Hz; .panninc : 510 .V(eff». 
Gebruik r ee t e rzijde voed1 apparaat + kl.m aan aarde, - kle. op 

6, 2 Yol t . D •• e U ._e. y.rbi"e. "t (-6,0 V) op r .kj •• (1 = 60 al) 

Alr ••• liq. 

Op t. 1200 lIs- .n 2400 Hz kl._.n moete. nu .pu ninc •• etaan, di. 

op d. aangeg.v •• waard. in t u. t.o.y. elkaar verschoven ZijD. 

Vu et.eda constant 130 .VC• f f ). 

1. 1' ... i nst.lliq. (Sche_, zie pag. 37 atetud.eerveralag). 

r ..... t . r ...... l ui t.n op (1200 Hz) kle_eb OO ·.n +90°. 

Pot ••• ter Rl zodanig inatell.n dat 90° afg.lez.R wordt. 

Tues.n (0 en - 90°) aoet nu ook 900 r .. everschil zij •• 

( 2400 Hz). Metirag tlUla.n (0 en +90° ) en . et R2 ( 2400 Hz) in

s tellea. (_180°) bezit de j uiste waard •• 

2. Aaplitud. afr.,eli ... 

Me. t (1200 Hz . 0°) deze aoet 130 .V zijn. 

(+90° ) •• b.v. ~ (1 200 Hz) iD8telle., hierna 

(_90° ) a.b.v. '+ (1 200 Hz) iaatel l ••• 

(2400 Hz). coOl •• b.v. R1 (2400 Hz) i n8 tellen. hierna 

BJ en dan R4 vari ëren voor de ander. k1 e • • . (+900 en _1 80°) 

1.2 V.rachily. raterlt.r en ao_ator. (foto 1. rekje recht. ) 

Vo .diDC : l ink.rzijd. ~baD4 +6 . 2 V (-Volt: aarte ). 

Op (-6 . +6. 0 V)-kl .... n -6, 2. +6,2. 0 Volt .... luiten. 



Verschilversterker : (pag. 39, afstudeerverslag). 

R6 zodanig, dat over 4?0ft. 4,? Volt staat. 

Op beide ingangskIeamen (rechts) eenzelfde wisselspanning zetten, 

dan R? zo instellen dat uitgangsspanning (klemmen: uit) nul wordt. 

De overige drie evenzo instellen. 

1.3 VeraenigYuldiger (pag. 38, 39). 
( toto 1, rekje aidde., zender). 

Voeding (-6,0) aaaalui t en op -6,2 V en 0 V. 

Uitgang (laatste klemmeapaar ) aansluiten op ingang verschilversterkeJ 

R5 zodanig, dat over de beide ~7Jl weerstanden zelfde potentiaal 

. staat (veldatreaen ,elijk en t egeacesteld). 

I cuit. G .e r P lip 2308 . 
(Ri = 5,.Cl- ). De ,enerato%" wordt aangealoten op de ingang van de 

ver.en1cvuldiger (kanaal 1, 2, 3 of 4). De i ngangsstroom wordt ge

mete. met Unigor .eter (ca. 50 aA eff, 50 Hz). 
De 1200 Hz (0°) spanning (draaggolfgenerator) 'VerbiDden .et bovenste 

van de 'twee kle .. e. van deoptelach,akeling . De uitgan.gsspanning (uit : 

ia D .en dubbelzijdig ge.oduleerdsigDaal m t onderdrukte draaggolf . 

(oscillograaf: trigg. : extern .et het l.f. signaal) • 

.stooreffekten worden opgehenn . et ROD (instelling, zodanig dat 

be1.de toppen zelfde hoogte hebben.). Het induktieve effekt, bij 

de gebruikte Hallgeneratoren,bleek erg klein. Daarom is alleen de 

belasting.weer8taad (ca. 10.A.) i ngestel d geworden. Bij het gemaakte 

proefexeapIaar (rekje ) is .el de induktieTe co.ponentafgeregel d .et 

ee . extra lue (0. de indukti.eve s t oorcollponenten helemaal op t e. hef

fen moe t dus nog een extra lus g elegd worden). 

1.4 Vermogenversterker ( EC 11 K). 

Ui t gang zender ( ) s luiten op i ngan v rsterker. 

Uitgang afslui ten liet 600 ..J2... • 

Ge n signaal . t oeT eren aan vermenigvuldiger . '· 

Ingang 600 Hz (dr-aaegolfgenerator) van zender doorverbinden et 

600 Hz (bij optelschakeling). 

Draaggolfgenerator Ui' = 510 mV. .1 (DO kz.. 

Op uitgang zender U = 100 mV. u 
Uitgang vers t erker U :: 4,9 V (ins tellen met po t . meter) . 

u 



De ontvanger (foto 2). 

1.5 Draaggoltgenerator . 

Uit gang vers terker (zonder 600 .t:2.. b.l u tins ) op ingang hoogcloor

laatfilter (rekje draaggolfg.nerator foto 2 liDk., onderste g.deelte) 

De trana!oraator wordt nu ov.r 4. uit &AC van het hoogdoorlaatfilter 

gepl .. :tet .n afgesl otea. .et 6,4.J:l... 

(-6 ,0 V)-klemmen aansluit.n op -6,2 V en ° V • 

• u wordt Ra zodaDi, ingest.ld dat op ' de kle. (1 200 Hi , 0°) een 

spanninc van 1'0 .V. ff ataat. 
Bierh yolct hetzelfde procede beschreven op pag. 2 van fasein

stelling en aap11tud.afregel1ng. 

1.6 V. (O~ er). 

(-6,0 V)-kleamen aansluiten op (-6,2 V, ° V) voedi ng . 

Zelfde a fregelproc.dure als beschr.ven i n ontvanger. 

( Het rekje van veraenigvuldi ger (z._er)i. nu echte;-vervangen 

door dat van de ontvang.r .in de zender . 

1.7 Verschilvers t erker en g .s. versterker (pac. 39, 42). 

Voeding aansl uite • 

ne yerschilyers terker op de reeds beschreyen manier afre,gelen (dus 

R6 ell ~). 

I 2. OPZft Z.DBR EN ONTVANGU. 

In cleze paracraaf zal d. opstellilll yan .. ender en ontvanger '-•• proken 

word.n (voor een kanaal ). 

Z.nder (zie fo to 1). 

Voeding (-6,0,+ 6 V)-kl .... n verbiDden •• t (-6,2,0, + 6,2 V) 

600 Hz generator aansluite •• 

L.f. generator aana lui t.n (+ ampAr • • • ter) op i ncang 1. 

Uitgau.g vermeDiIYuldiger doorverbinden met ingang yerachilv.rsterk.r (1). 

I nganc optelschakeliuc van v.rmenigYUl diger verbi Dd.n .et (1200 Hz,OO) 

en (2~00 Hz,Oo), r esp. bovenate en ond.rste kle •• 

600 Hz ingang draaggoltgenerator dooryerbind.n .et 600 Hz zender. 

Uitgang zender op ingang versterker. 

Uitgang versterker op ~ngang ontvang.r(lijn). 



Ultgangstrafo (zonder 6,4 .st.) doorverbinden met de in serie geschakelde 

Hallgeneratoren (zie foto 2). 

(1200 Hz , 0°) en (2400 Hz, 0°) op i ngang optelschakeling van ontvanger 

(vermenigvuldiger). (boveDste schakeling) 

Uitgaag veraeDigvuldiger op i qang verschil veraterker . De uitgang van de 

l.f. versterker wordt gevorad door het l.d. filter (.ekijk Qitgang aet 

oscillo,raaf). 

(iqang l.d. filter ia verboMen aet-6. 2 V en de collector van de laatete 

t raasistor VaB de G.B. verst rker) Dus uitgan, filter op neg. potentiaal 

(oa . -4 V). 

De f aaecorreotie p , q van de lijn d~en~ nu zodanig inces t.ld te worden 

dat aaxiaale ui teturing verkregen wordt (gebruik oscillograaf). 

R6 en R? ~en •• nog ~ljgesteld worden oa te .ervoraiag van het l. f . 

eig ... l ( op ingang zeDder l. f. signaal 50 Hz •. 50 ") . te verkleinen en 

aaxiaale uitsturing t. verkrij,en . 

Verbetering : 

Be t onty angen signaal ondervindt nu nog enkele stoorspanningen. 

1. T.g.v. vervoralng 600 Hz generator. 

2. Stoorcoaponenten van Hall-generator (inductief). ) 
Cz';' ~~A;y . 
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