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Summary.

A first prototype of a sensor-interface for medical spread spectrum telemetry.

With patients it is often necessary to measure several signals (such as EEG, blood
pressure, temperature, ECG, etc.). Measurement is needed for monitoring or for research
where it is needed to measure over a longer period. Nowadays this is often done by wiring
a patient to a data gathering device or by letting the patient carry a device which saves the
data.

Wiring or carrying a recording device, implies a certain degree of inconvenience for the
patient or for the persons who treat the patient.

Medical telemetry is a way of partly solving these problems. Let the patient wear one or
more transmitters (transmitters who each transmit one of the measured signaIs), light and
smalI, thus not causing any inconvenience for patient and environment.

A prototype for research of the usability of spread spectrum telemetry has been realized.
With this prototype analog sensor signals up to a frequency of 250 Hz can be transmitted
with a spread spectrum transmitter to a spread spectrum receiver. To do this the analog
signals are being digitised with 12 bit resolution.

A WaveMODEM of the AT&T company has been used as transmitter and receiver. One
WaveMODEM is being used as a transmitter and the other one is being used as a receiver.
The WaveMODEM broadcasts at a frequency of 915 MHz with a 26 MHz bandwith. The
used technique is the direct sequence method with Barker pseudo-noise code with length
11.

To drive the WaveMODEM at the transmitter and receiver, a microcontroller is used. This
microcontroller is a SOC31, of the S051 family.

Medical spread spectrum will be a big step towards improving medical treatment and
monitoring patients in a friendly and reliable way.
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Samenvatting.

Een eerste prototype van een sensor-interface t.b.v. medische spread spectrum telemetrie.

Bij patiënten is het vaak nodig meerdere signalen te meten (zoals EEG, bloeddruk,
temperatuur, ECG, etc.). Dit meten is nodig ter bewaking of bij een onderzoek waar over
een langere periode gemeten moet worden. Vandaag de dag wordt dit meestal gedaan door
de patiënt te bedraden aan een gegevens verwerkend apparaat of door de patiënt een
apparaat te laten dragen dat de gegevens opslaat.

Bedrading of het bij zich dragen van opnameapparatuur zorgt voor een zekere mate van
belemmering voor de patiënt of voor het personeel dat de patiënt verzorgt en behandelt.

Medische telemetrie is een manier om deze problemen voor een deel op te lossen. Laat de
patiënt een of meerdere zenders dragen (zenders die elk één van de te meten signalen
uitzendt), licht en klein die geen belemmering voor patiënt en omgeving vormen.

Er is een prototype voor onderzoek naar de bruikbaarheid van spread spectrum telemetrie
gerealiseerd. Bij dit prototype worden analoge sensor-signalen tot een frequentie van
250 Hz met behulp van een spread spectrum zender overgezonden naar een spread
spectrum ontvanger. Hiervoor worden de analoge signalen gedigitaliseerd met een resolutie
van 12 bit.

Als zender en ontvanger wordt een WaveMODEM van de firma AT&T gebruikt. Eén
WaveMODEM wordt gebruikt als zender en een ander als ontvanger. Het WaveMODEM
zendt uit op een frequentie van 915 MHz met een bandbreedte van 26 MHz. De gebruikte
techniek is de direct sequence methode met een Barker pseudo-noise code met lengte 11.

Om de WaveMODEMs aan te sturen bij zender en ontvanger, wordt gebruik gemaakt van
een microcontroller. Deze microcontroller is van het type SOC31, van de S051 familie.

Medische spread spectrum zal een grote stap zijn in de richting van verbetering van de
medische zorg en het bewaken van patiënten op een vriendelijke en betrouwbare manier.
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Verklarende woordlijst.

Pseudo-noise code: PN-code, een bitrij met speciale eigenschappen.
Telemetrie: Het overbrengen van meetgegevens naar registratieapparatuur op afstand. Met
telemetrie wordt hier draadloze telemetrie bedoeld.
Processing gain: Deze factor geeft de mate van storingsonderdrukking weer.
Piekvermogen: Het maximale vermogen dat uitgezonden wordt, het piekvermogen staat
niet voor het totaal uitgezonden vermogen.
ISM-band: Industrial, Scientific and Medical band, hier gaat het om de frequentie-band
tussen 2,400 GHz en 2,500 GHz.
BPSK: Binary Phase Shift Keying, een digitale modulatie techniek waarmee bits worden
uitgezonden. Een bit met waarde 1 wordt gepresenteerd door een faseverschuiving van 0
graden en een bit met de waarde 0 wordt gepresenteerd door een faseverschuiving van 180
graden.
DQPSK: Differential Quadrature Phase Shift Keying, het faseverschil ten opzichte van het
vorige symbool wordt overgezonden. Een symbool bestaat hier uit twee bit. Een symbool
met waarde 00 wordt gepresenteerd door een faseverschuiving van 0 graden, 01 voor 90
graden, 11 voor 180 graden en 10 voor 270 graden.
Galvanische scheiding: Een elektrische scheiding, er is tussen twee punten geen enkel
elektrisch-contact.
EXCLUSIVE OR: Een logische poort met twee ingangen en een uitgang. Zijn de niveaus
van de ingangen gelijk aan elkaar, dan wordt de uitgang laag.
EPROM, ROM, RAM: Erasable ProgrammabIe Read Only Memory; wisbaar
programmeerbaar geheugen, Read Only Memory; geheugen dat alleen gelezen kan worden,
Random Access Memory; lees en schrijfbaar geheugen.
MSB: Most Significant Byte of Most Significant Bit, het meest betekenend byte of bit.
LSB: Least Significant Byte of Least Significant Bit, het minst betekenend byte of bit.

Afkortingen van signalen bij een seriële protocol:

RTS#: Ready To Send, klaar om te zenden? # staat voor een actief laag signaal.
CTS#: Clear To Send, er is terug gemeld dat men klaar is om te zenden.
CDT#: Collision Detect, er is ontdekt dat het kanaal waarover uitgezonden wordt niet vrij
IS.

CRS#: CaRrier Sense, met dit signaal wordt aangegeven dat de ontvanger een geldig
signaal ontvangt.
RXD: Receive Data, de signaallijn waarover het uitgangssignaal (uit de ontvanger) wordt
vervoerd.
TXD: Transmit Data, de signaallijn waarover het ingangssignaal (naar de zender) wordt
vervoerd.
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1. Inleiding.

In de medische wereld is er behoefte aan medische draadloze telemetrie om
patiëntengegevens (informatie afkomstig van sensoren) van het menselijk lichaam naar
registratieapparatuur te leiden. Het doel is om af te komen van de draadverbindingen, die
normalerwijze tussen sensoren en registratieapparatuur bestaat. Deze kan voor problemen
zorgen of is simpelweg niet handig in gebruik.

Waarom zou men een eenvoudige verbinding (een simpele draad) willen vervangen door
iets wat veel complexer is?

Dit kan duidelijk gemaakt worden door enige voorbeelden van medische draadloze
telemetrie te geven:

- Er is een perfecte galvanische scheiding tussen de patiënt en de registratieapparatuur.
Door die scheiding zijn er minder storingen en wat vooral van groot belang is, de
registratieapparatuur is uit zich zelf al veilig. Extra scheidingen tussen patiënt en
apparatuur is dus niet nodig, waardoor de apparatuur goedkoper kan worden.

- De chirurg heeft meer bewegingsvrijheid tijdens een operatie.
- Bedrading of het bij zich dragen van opnameapparatuur, zorgt voor een zekere mate van

belemmering voor de patiënt of voor het personeel dat de patiënt verzorgt en behandelt.
- Metingen bij proefpersonen zijn eenvoudiger en vaak natuurgetrouwer, zoals het meten

van een elektrocardiogram bij inspanningen tijdens een medische keuring.
- Verstoringen van metingen door psychische (de gedachte, er zit een draadje aan mij vast)

of fysieke (een draad kan bewegingen hinderen) effecten kunnen voor slechtere of
zelfs waardeloze resultaten zorgen. Medische draadloze telemetrie kan deze effecten
verminderen of zelfs te niet doen.

- Het is gemakkelijker de patiënt te vervoeren van de operatie-kamer naar de kamer om bij
te komen. De hele tijd wordt de patiënt bewaakt, ook tijdens het vervoer op de gang.
Geen enkele verbinding hoeft opnieuw aangesloten te worden. Ontvangers kunnen
onderweg steeds het uitgezonden signaal van elkaar overnemen.

- Extra displays worden automatisch aangekoppeld (ze kunnen allemaal dezelfde signalen
uit de lucht halen). Een extra display zorgt dus niet voor extra werk.

- De patiënt kan periodiek gemeten worden, zonder dat dit merkbaar of belastend is.
- Persoonlijke gegevens kunnen gekoppeld worden aan de meetgegevens. Met persoonlijke

gegevens wordt niet de identiteit bedoeld. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een
persoonsidentificatie (een nummer). Gegevens kunnen zo bij een patiënt gebundeld
worden.

Alhoewel er vele voordelen bestaan voor medische draadloze telemetrie, zijn er ook
nadelen:

- Hoe is het gesteld met de betrouwbaarheid van de signaal overdracht? De overdracht
moet even betrouwbaar zijn als bij een draadverbinding.

- Het systeem is complexer, omdat er een extra schakel geïntroduceerd wordt. In plaats
van een draad, een draadloos telemetrie systeem.

- Het is duurder. Is een duurdere prijs een draadloos systeem wel waard. Het moet
betaalbaar blijven.
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- Hoe zit het met de batterijcapaciteit van de zender (hoelang blijft deze in bedrijf). Je wilt
geen zware batterij of voedingskabels gebruiken.

- Welke zendfrequenties met bijbehorende bandbreedtes kan men gebruiken om meerdere
zenders tegelijkertijd te gebruiken.

- Hoe krijg ik het geheel gestandaardiseerd. Het is niet de bedoeling dat er verschillende
systemen naast elkaar gaan bestaan, die niet met elkaar kunnen samen werken.

- Hoeveel zenders kan ik tegelijkertijd gebruiken.
- Hoe zit het met afluisteren en de privacy van patiënten. Gemeten gegevens mogen niet

openbaar worden. Als patiënt wil je niet dat iedereen weet wat er met je aan de hand is.

Medische spread spectrum telemetrie is een manier om deze problemen voor een deel op
te lossen. Laat de patiënt een of meerdere zenders dragen (zenders die elk één van de te
meten signalen uitzendt), die licht en klein zijn en die geen belemmering voor patiënt en
omgeving vormen.

Door een vorige afstudeerder [van Vugt, 1994] is onderzoek gedaan naar spread spectrum,
vooral op het theoretische gebied. Uit zijn onderzoek is gebleken dat spread spectrum als
medische telemetrie zeer goed te gebruiken is.

Als vervolg op zijn onderzoek was mijn taak om een prototype te realiseren voor
onderzoek naar de bruikbaarheid van medische spread spectrum telemetrie.
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2. Sensoren en medische telemetrie.

Bij medische telemetrie gaat het om het meten van verschillende medische signalen.
Hieronder is een beperkte opsomming gemaakt van signalen die gemeten zouden kunnen
worden:

Bloeddruk
Elektrocardiogram (EeG)
Elektroencephalogram (EEG)
Sensory Evoked Potentials (SEP)
Ademhalingsfuncties
Temperatuur van het lichaam

o
0.01
o
o
o
o

250 Hz.
250 Hz.
150 Hz.

1500 Hz.
40 Hz.

0.1 Hz.

Het frequentiegebied waarin de signalen zich begeven varieert, van klein (0 tot 0.1 Hz) tot
groot (0 tot 1500 Hz). Er worden verschillende sensoren gebruikt met verschillende
meetbereiken.

2.1. Waarom een sensor met medische telemetrie gebruiken.

Waarom zou je het pad verlaten van een simpele draadverbinding tussen sensoren en
medische registratie-apparatuur? Een verbinding die bewezen heeft dat deze betrouwbaar
en gemakkelijk te maken is. Er zijn redenen genoeg zoals uit de inleiding is gebleken.

Als eerste worden de kabelverbindingen vervangen door medische spread spectrum
telemetrie. Een vervolg hierop kan het combineren zijn van een sensor met de zend en
ontvang apparatuur. Een zender met een sensor kan dan gezien worden als een intelligente
sensor, waarbij deze een vaste eenheid wordt. De uiteindelijke vorm zou dan een
geïntegreerde hybride kunnen zijn.

De sensor gaat zich uiteindelijk gedragen als een eenheid om een bepaalde grootheid te
meten, die als resultaat een universeel signaal afgeeft aan de verwerkingsapparatuur;
universeel ten opzichte van andere "sensoren".

Vanuit deze gedachte is een literatuur onderzoek gestart, waar de kernpunten de volgende
waren:

- Intelligente sensoren.
- Sensoren in combinatie met telemetrie (met name spread spectrum).
- De combinatie van telemetrie en intelligente sensoren.

Het gaat hierbij om een algemeen inzicht te krijgen, met betrekking tot nader onderzoek
op het gebied van medische sensoren en spread spectrum telemetrie.

Vanuit mijn literatuuronderzoek is gebleken dat er al vele toepassingen zijn geweest op het
gebied van sensoren en draadloze telemetrie. Over het algemeen werden deze toepassingen
niet gebruikt vanuit de voordelen gesteld in de inleiding.
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2.2. De mogelijkheden.

Er zijn verschillende mogelijkheden gevonden, waaronder: Infrarood, ultrageluid,
conventionele hoogfrequent techniek en spread spectrum. Elk met hun eigen specifiek
gebied en doelgroep. Het grootste voordeel wat uit de toepassingen is gebleken, is het op
afstand kunnen meten zonder dat de proefpersoon er iets van merkt. Dit alles vanuit het
standpunt dat er geen draadverbinding mogelijk was of om de gemeten signalen op te
slaan en er dus als enige mogelijkheid overbleef gebruik te maken van draadloze
telemetrie. Van vervanging was dus geen sprake. Als men gaat kijken naar medische
telemetrie, dan vallen verschillende mogelijkheden af. Deze vallen af, doordat ze te
storingsgevoelig zijn of de signaalbandbreedte te klein is.

Conventionele hoogfrequent techniek en spread spectrum blijven over, deze zijn namelijk
op de meeste plaatsen te gebruiken. Conventionele hoogfrequent techniek wordt al bij vele
toepassingen gebruikt in een medische omgeving, zoals bijvoorbeeld in het Catharina
ziekenhuis in Eindhoven. Het gebruik is meestal maar beperkt, in zowel het aantal zenders
als in de mogelijkheden van deze zenders.

Uit het onderzoek is gebleken dat er nog niet gedacht is aan het gebruiken van medische
spread spectrum telemetrie als middel om sensoren met medische registratie-apparatuur te
verbinden, tenminste niet als een algemeen middel. Het begin van een standaard rond
sensoren en medische telemetrie is er dus nog niet.
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3. Wat is er van tevoren gedaan op het gebied van medische spread spectrum
telemetrie.

Van tevoren is door een afstudeerder, Ronaid van Vugt, onderzoek gedaan op het gebied
van medische spread spectrum telemetrie, [van Vugt, 1994]. Dit onderzoek heeft hij
gedaan door middel van een literatuuronderzoek.

De kernpunten bij zijn onderzoek waren:

- Medische telemetrie met behulp van spread spectrum technieken.
- De telemetrie moet in alle gevallen betrouwbaar zijn, zelfs wanneer er vele (medische)

storingsbronnen aanwezig zijn.
- De telemetrie moet ook betrouwbaar zijn in een indoor (binnenshuis) omgeving, dat wil

zeggen; de telemetrie mag niet merkbaar verstoord worden door reflecties en multipad
effecten.

Als verdere punten heeft hij ook nog gekeken naar informatie over spread spectrum
technieken en de betrouwbaarheid van spread spectrum.

Vanuit deze kernpunten heeft hij eerst gezocht naar wat er al gedaan is op het gebied van
telemetrie en spread spectrum.

3.1. Theorie.

Er is eerst gekeken naar draadloze telemetrie in het algemeen. Wat zijn de voordelen en
wat zijn de nadelen. Ook heeft hij gekeken naar wat er al gedaan is op het gebied van
telemetrie. Hierbij heeft hij onderzoek gedaan naar de theorie van bestaande telemetrie
systemen.

3.1.1. Spread spectrum systemen.

Bij zijn onderzoek naar spread spectrum systemen, is eerst gekeken naar het model van
spread spectrum systemen. Hierbij heeft hij gekeken naar:

- Spreidingsfuncties die pseudo-noise codes (een periodiek herhalende binaire rij)
genereren.

- De eigenschappen van pseudo-noise codes.
- Modulatie en demodulatie technieken van spread spectrum.

Bij modulatie en demodulatie van spread spectrum is gekeken naar twee veel gebruikte
technieken, direct sequence en frequency hopping. Naar andere technieken is niet gekeken,
omdat deze op voorhand niet geschikt zijn voor telemetrie.

Bij direct sequence wordt een data gemoduleerde draaggolf nogmaals gemoduleerd met
een pseudo-noise code.
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Bij frequency hopping wordt de pseudo-noise code niet gebruikt om de data gemoduleerde
draaggolf nogmaals te moduleren. Hier wordt de code gebruikt om een
frequentiesynthesizer aan te sturen. Afhankelijk van de momentane waarde van de pseudo
noise code, zendt deze een frequentie uit. De frequentiesynthesizer wordt uiteindelijk
gebruikt om de data gemoduleerde draaggolf nogmaals te moduleren.

De voor en nadelen van direct sequence ten opzichte van frequency hopping zijn
onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat direct sequence het meest geschikte systeem
IS.

3.1.2. Betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid is het belangrijkste bij telemetrie in een medische omgeving. Een spread
spectrum systeem moet te allen tijde betrouwbaar werken.

Er is eerst gekeken naar de bitfoutenkans bij een conventioneel BPSK (Binary Phase Shift
Keying) systeem zonder spread spectrum technieken. Dit systeem is vergeleken met een
direct sequence BPSK systeem. Bij het direct sequence BPSK systeem is gekeken naar de
invloed van sinusvormige, breedbandige en gepulste interferenties.

Als tweede is er gekeken naar multipad-effecten. Reflecties van het direct uitgezonden
signaal in een binnenshuisomgeving, zoals een ziekenhuis. Deze reflecties zijn in het
algemeen zwakker en vertraagd ten opzichte van het uitgezonden signaal als ze aankomen
bij de ontvanger.

Als derde is er gekeken naar de mogelijkheden om meerdere zenders tegelijkertijd op
dezelfde frequentieband te gebruiken.

Als vierde is het gebruik van foutcorrigerende codes aan bod gekomen. Door gebruik te
maken van foutcorrigerende codes, kunnen meer zenders tegelijk actief zijn en het
uitgezonden vermogen kleiner zijn.

3.2. Een aanzet tot een implementatie.

Om te kijken waar een direct sequence systeem uiteindelijk aan moet voldoen, is een
eerste aanzet gemaakt voor een implementatie.

Er is ten eerste gekeken welke frequentiebereiken medische signalen hebben. Ten tweede
met welke nauwkeurigheid de medische signalen bemonsterd moeten worden. Ten derde
de grote van de pseudo-noise code. Ten vierde is bepaald hoe groot de benodigde
uiteindelijke bandbreedte moet zijn van het spread spectrum systeem. Vanuit deze vier
onderdelen zijn de ontwerpeisen van de zender en ontvanger bepaald. Het is de bedoeling
dat het spread spectrum systeem tussen de 2,400 GHz en 2,500 GHz, in de ISM-band gaat
werken.
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3.3. Metingen aan een spread spectrum systeem in een medische ruimte.

Om een telemetrie systeem in een medische omgeving te testen, is er gemeten met behulp
van een WaveLAN netwerkkaart. Dit is een PC-insteekkaart die werkt als een Ethernet
netwerkkaart. De netwerkkaart werkt met een spread spectrum zender in de ISM-band. Bij
het meten is gekeken naar de effecten van storingen in een medische omgeving
(operatiekamer in een ziekenhuis) op het spread spectrum systeem.

Met deze kaart is een goede indruk verkregen op het gebied van betrouwbaarheid van de
signaal-overdracht met behulp van spread spectrum technieken. De parameters van de
kaart zijn niet gelijk aan wat uiteindelijk verwacht wordt. De storingsonderdrukking is
kleiner en het uitgezonden vermogen is groter dan wordt voorgesteld. De betrouwbaarheid
is veel kleiner dan bij de uiteindelijke implementatie.
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4. Direct seguence spread spectrum theorie.

In de volgende hoofdstukken zal bekeken worden hoe de spectra van een conventionele en
van een spread spectrum zender eruit zien. Wat zijn de kenmerken van een spread
spectrum systeem en wat houdt een pseudo-noise code in. Een pseudo-noise code zorgt
voor het spectrum van een spread spectrum zender en de bijbehorende kenmerken.

Wil men meer weten over de theorie van direct sequence spread spectrum, dan moet men
het verslag "Betrouwbare overdracht van medische signalen m.b.v. spread spectrum
telemetrie", [van Vugt, 1994] bekijken.

4.1. Hoe ziet het spectrum er uit.

Het onderstaande spectrum laat zien hoe een signaal eruit ziet, als het gemoduleerd is op
de conventionele en op de spread spectrum manier.

P1

i
(W)
P

,
---- --.-------.---------.-------~-----.~..::.~.-~-:;--~..~.~.-~--~------__i~--------------------- ___

o
F2A

, ,, ,, ,
F1A F1Bx

f(Hz)~ F2B

Figuur 4.1.: Spectrum conventionele (FIA-B) en spread spectrum (F2A-B) zender.

De bandbreedte van de spread spectrum zender is veel groter dan dat van de conventionele
zender. Het piekvermogen (het vermogen dat op de draaggolf uitgezonden wordt) van de
spread spectrum zender (P2) is veel kleiner dan dat van de conventionele zender (PI). Het
totaal uitgezonden vermogen (het vermogen van de zender over zijn bandbreedte
geïntegreerd) van de spread spectrum zender kan bij déze situatie hetzelfde zijn als bij de
conventionele zender.

De spectra en de piekvermogens zijn bij de twee zenders verschillend. Dit verschil komt
door de wijze waarop het ingangssignaal gemoduleerd is.
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4.1.1. Conventioneel moduleren.

Signaal

x

Hoog
frequent

Figuur 4.1.1.a: Conventioneel moduleren.

Bij de conventionele manier wordt een ingangssignaal maar één keer gemoduleerd met een
bepaalde frequentie X. Het gemoduleerde signaal wordt uitgezonden.

o F1 f(Hz) .> 0

i
fNJp

i
rtf)
p

---j

f(Hz) .>

Figuur 4.1.1.b: Modulatie.

Als men naar de spectra van de signalen kijkt bij het conventioneel moduleren, dan ziet
men het volgende. Het eerste spectrum stelt het signaal voor, voordat het gemoduleerd
wordt. Het gaat hier om een smalbandig signaal. Het tweede spectrum stelt het
gemoduleerde signaal voor (modulatie met de frequentie X), het smalbandige signaal is
naar een hogere frequentie verplaatst.

Bij demodulatie komt het oorspronkelijke signaal weer te voorschijn.

Bij conventioneel moduleren wordt het signaal na modulatie uitgezonden. Bij spread
spectrum moduleren wordt een extra stap voor het uitzenden tussengevoegd.
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4.1.2. Spread spectrum moduleren.

Spread
SpectrumSignaal

x PN - code

Figuur 4.1.2.a: Spread spectrum moduleren.

Bij spread spectrum moduleren wordt na de modulatie met de frequentie X, gemoduleerd
met een PN-code (pseudo-noise code). Dit moduleren heeft bepaalde voordelen die later
uitgelegd worden.

Voor de PN-code, zie hoofdstuk 4.3. (Pseudo-noise code).

De onderstaande spectra geven aan wat er gebeurd bij het moduleren.

~
p et>p

o F1 I(Hz) .> 0

Figuur 4.1.2.b: Modulatie.

Het eerste spectrum is van het signaal dat gemoduleerd wordt. Het gaat hier om hetzelfde
smalbandige signaal als bij het conventioneel moduleren. Het tweede spectrum stelt het
gemoduleerde signaal voor (modulatie met de frequentie X). Het derde spectrum stelt het
signaal voor als het gemoduleerd is met de PN-code. De code heeft een bandbreedte die
iets kleiner is als de helft van de uiteindelijke bandbreedte. Op deze manier zorgt de code
ervoor dat het originele signaal verspreid wordt over een grote bandbreedte.

Bij het demoduleren met de pseudo-noise code en de frequentie X, komt het
oorspronkelijke smalbandige signaal weer te voorschijn. Het breedbandig signaal wordt
weer smalbandig.
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4.2. Kenmerken.

De kenmerken die hieronder besproken worden, worden allemaal bepaald door het
moduleren met een pseudo-noise code. Deze code zorgt voor; verspreiding over een groot
frequentie gebied, versluiering van het ingangssignaal en de mogelijkheid dat meerdere
zenders in hetzelfde frequentie gebied kunnen zenden.

4.2.1. Frequentiespreiding.

Waarom die extra modulatie, die er voor zorgt dat de gebruikte bandbreedte veel groter is
dan normaal?

De frequentiespreiding heeft de volgende voordelen:

- De storingsgevoeligheid neemt af.
- Het signaal is minder gevoelig voor reflecties.
- Apparatuur rondom de zender wordt niet of minder gestoord.

De storingsgevoeligheid neemt af, omdat smalbandige storingen maar een klein gedeelte
van het uitgezonden signaal kunnen storen. Willekeurig optredende smalbandige storingen
zorgen maar voor een kleine toename in de ruis bij het ontvangen signaal. Als een
smalbandige storing bij de ontvanger gedemoduleerd wordt, wordt deze storing verspreid
over een grotere bandbreedte. Het piekvermogen van de storing neemt nu met dezelfde
factor af als waarmee het verspreid wordt. Bij de ontvanger wordt uiteindelijk alleen dat
gedeelte van de storing meegenomen dat in dezelfde band zit als het ontvangen
smalbandige uitgangssignaal. Breedbandige stoorsignalen zorgen voor een grotere toename
in ruis bij de ontvanger. Zolang de door storingen toegevoegde ruis onder de drempel van
de ontvanger zit, is er niks aan de hand.

Het signaal is minder gevoelig voor reflecties. Reflecties treden niet over de hele
bandbreedte op, maar alleen op bepaalde frequenties. Sommige frequenties doven uit en
andere nemen in sterkte toe. Over de spread spectrum bandbreedte gezien, zijn reflecties
kleine willekeurig voorkomende storingen. Deze hebben in het uiteindelijke signaal geen
invloed. Het is zelfs mogelijk dat de reflecties uitdoven als het signaal gedemoduleerd
wordt.

De gevoeligheid voor storingen en reflecties wordt bepaald door de processing gain. De
processing gain is de verhouding tussen de bandbreedte van het ingangssignaal en die van
het uitgezonden signaal. Hoe groter hoe beter. De processing gain is een belangrijke
parameter voor een spread spectrum systeem. Deze geeft aan hoeveel een smalbandige
storing wordt verzwakt in de ontvanger, voordat deze de detector bereikt.

Er zijn twee oorzaken aan te geven waardoor apparatuur rondom de zender niet, of minder
wordt gestoord. Ten eerste is het piekvermogen zeer laag. Het piekvermogen kan zo laag
zijn, omdat geïntegreerd over de hele bandbreedte het totale vermogen even groot is als bij
de conventionele methode. Ten tweede gedraagt het uitgezonden signaal zich als ruis, het
signaal is niet continu aanwezig op een bepaalde frequentie. Dit komt door de gebruikte
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pseudo-noise code, die over een langere periode bekeken, zich gedraagt als ruis.

4.2.2. Versluiering.

Het is een groot voordeel gebleken dat de storingsgevoeligheid verminderd wordt door
gebruik te maken van een pseudo-noise code.

Een ander voordeel is de versluiering van het ingangssignaal door deze pseudo-noise code.
Wil men namelijk het oorspronkelijke signaal zien, dan moet men niet alleen de code
weten, maar deze ook nog synchroniseren met het uitgezonden signaal.

Doordat het piekvermogen van het uitgezonden signaal zeer klein is (bij een processing
gain die groot genoeg is, kan het piekvermogen onder de ruisdrempel verdwijnen), is het
zeer moeilijk voor een normale ontvanger om het spread spectrum signaal te ontdekken.

Zonder de goede pseudo-noise code en een spread spectrum ontvanger, is het signaal niet
te bekijken.

4.2.3. Meerdere zenders in dezelfde frequentieband.

Spread spectrum is een methode die een grote bandbreedte gebruikt. Bij conventionele
methodes heeft men al grote problemen met het vinden van genoeg bandbreedte om
meerdere zenders in de lucht te houden. Gaat men spread spectrum zenders naast elkaar in
het spectrum plaatsen, dan kan men maar weinig zenders gebruiken. Spread spectrum
zenders worden daarom dus niet naast elkaar geplaatst in het spectrum, maar in hetzelfde
spectrum. De zenders gebruiken dezelfde bandbreedte en dus dezelfde frequenties.

Normalerwijze zal het gebruiken van dezelfde band grote problemen geven. Spread
spectrum heeft deze problemen niet. Elke zender krijgt een andere pseudo-noise code.
Deze code zorgt ervoor dat een ontvanger een zender met een andere code als ruis ziet.
Net zoals een ontvanger een signaal niet kan ontvangen met de verkeerde code, kan een
zender met een verkeerde code de ontvanger ook niet storen. De gevoeligheid van de
ontvanger voor signalen met een verkeerde code, wordt voornamelijk bepaald door de
gebruikte code, het aantal zenders in de lucht (storingstoename) en de processing gain.

Bij een goede keuze van pseudo-noise code (voor elke zender een andere) en processing
gain, kunnen dus meerdere zenders tegelijkertijd zenden.
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4.3. Pseudo-noise code.

De pseudo-noise code zorgt er voor dat een signaal verspreid wordt over een grotere
bandbreedte, er versluiering optreedt en dat meerdere zenders in de zelfde frequentieband
kunnen zitten.

<
............ ""'" ......... . . . .

....

1

'-- }1/N
t (8) -----1

Figuur 4.3: Autocorrelatie van een binnenkomend signaal.

Een pseudo-noise code (met lengte N) van een binnenkomend signaal wordt vergeleken
met de pseudo-noise code (ook met lengte N) van de ontvanger. De grafiek laat de
autocorrelatie (Rlt)) zien van deze twee codes. Door de ene code ten opzichte van de
andere code te verschuiven, kan er synchronisatie optreden.

Op dit moment is er nog geen synchronisatie (de plek waar de pijl naar beneden wijst).
Als de ene code ten opzichte van de andere code langzaam naar links wordt verplaatst,
dan zal de pijl langzaam naar rechts gaan, richting het maximum van de grafiek. De
synchronisatie van een pseudo-noise code is een zeer precies werk. Als de code op 1 of 2
waarden na gesynchroniseerd is, zal de autocorrelatie functie pas naar zijn maximum gaan.
Van tevoren is dus niet te zien of er bijna gesynchroniseerd wordt.

Dit synchroniseren kan afhankelijk van de lengte van de pseudo-noise code lang of kort
duren. Een autocorrelatie van een code met een korte lengte is natuurlijk gemakkelijker
dan een autocorrelatie van een code met een grote lengte. De eerste code zal dus sneller
gesynchroniseerd worden als de tweede.

Ontvangt de ontvanger nu een signaal van een onbekende zender (een signaal met een
andere pseudo-noise code), dan zal er geen synchronisatie optreden. De autocorrelatie
functie moet dan altijd 0 (of dichtbij 0) zijn. Wil men meerdere zenders gebruiken, dan
moet men genoeg codes hebben waartussen de autocorrelatie nagenoeg nul is.
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Er moet een keuze gemaakt worden uit een korte of lange code, elk met hun voor en
nadelen.

Een korte code is gemakkelijk bij het synchroniseren. Het kort zijn van de code zorgt er
wel voor dat de storingsonderdrukkende eigenschappen klein zullen zijn. Bij een korte
code zijn ook weinig bruikbare codes mogelijk (er kan maar uit een beperkt aantal codes
gekozen worden).

Een lange code is moeilijker bij het synchroniseren. Het lang zijn van de code zorgt voor
betere storingsonderdrukkende eigenschappen, hoe langer de code hoe beter. Bij een lange
code zijn ook veel meer bruikbare codes mogelijk (er zijn veel meer codes waaruit
gekozen kan worden). Met vele bruikbare codes, kunnen meerdere zenders tegelijkertijd in
de lucht zijn.

4.3.1. Spreidingsfunctie.

Voor een goede pseudo-noise code, moet men een code nemen met een vrij grote lengte.
Bij zo een lengte zijn de storingsonderdrukkende eigenschappen goed en kunnen meerdere
zenders tegelijkertijd in de lucht zijn.

Een lange code kan voor grote problemen zorgen. Een lange code is moeilijker te
gebruiken en heeft veel geheugenruimte nodig. Het zou handiger zijn om een generator te
maken die automatisch een code van de te gebruiken lengte kan genereren. Het
verwisselen van die code wordt dan ook gemakkelijker. In plaats van een nieuwe code met
grote lengte in te voeren, kan volstaan worden met de generator intern anders te
verbinden.

E9 = EXCLUSIVE OR

Figuur 4.3.1.: Een [5,3] code generator.

De hier voorgestelde generator genereert een pseudo-noise code met een lengte van 31. De
lengte wordt bepaald door het aantal registers. De formule voor de lengte is 2 tot de macht
(aantal registers), minus 1.

De generator bestaat uit een schuifregister met lengte 5. Register 5 is de uitgang en
register 1 is de ingang. De code [5,3] staat voor het volgende; de uitgangen 5 en 3 worden

17



met behulp van een EXCLUSIVE OR teruggekoppeld naar de ingang, 1. Een
EXCLUSIVE OR is een logische poort met twee ingangen en een uitgang. Zijn de niveaus
van de ingangen gelijk aan elkaar, dan wordt de uitgang laag. De logische poort zorgt
voor een verandering in de registers.

Hoe groter de code is, hoe eenvoudiger de generator wordt ten opzichte van die code. Het
kiezen van de terugkoppelingen (en dus de code) wordt bepaald door de kenmerken uit
hoofdstuk 4.2. (Kenmerken).
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5. De praktijk.

De praktijk bestaat uit wat we uiteindelijk willen en wat er gerealiseerd is. Bij de realisatie
wordt gekeken welke keuzes gemaakt zijn en wat uiteindelijk ontworpen is.

5.1. Wat willen we.

De eisen die gesteld worden aan een medische spread spectrum toepassing, zijn afkomstig
van een vorige afstudeerder [van Vugt, 1994]. Deze afstudeerder heeft in zijn onderzoek
gekeken waar spread spectrum aan zou moeten voldoen en wat de mogelijkheden hiervan
zijn. Die eisen zijn in het kort:

- Medische signalen worden met behulp van spread spectrum technieken overgezonden.
- Als spread spectrum techniek is gekozen voor de direct sequence methode. Bij de direct

sequence methode wordt gemoduleerd met een pseudo-noise code.
- Spread spectrum wordt als een digitaal communicatiesysteem uitgevoerd.
- Het frequentiegebied voor spread spectrum toepassingen is de ISM-band (Industrial

Scientific Medicai).
- De ISM-band bevindt zich tussen de 2,400 en 2,500 GHz, waardoor de beschikbare

bandbreedte 100 MHz is.
- De draaggolf van de zender bevindt zich op 2,450 GHz, om optimaal gebruik te maken

van de beschikbare bandbreedte.
- Voor ieder medisch signaal moet één zender beschikbaar zijn, het is niet de bedoeling

om sensoren met één enkele zender te combineren.
- Het uitgezonden vermogen van de zender mag maximaal 10 mW zijn. Voor elke zender

is hierdoor geen aparte vergunning nodig. Alleen voor de eerste zender is een type
goedkeuring nodig.

- De zender moet met een batterij gevoed worden, onafhankelijk van zijn omgeving.
- Het gebruikte vermogen van de zender moet klein zijn zodat de batterij lang genoeg kan

mee gaan.
- De pseudo-noise code moet een lengte van 65535 bit hebben, zodat er genoeg geschikte

codes mogelijk zijn.
- Meerdere zenders moeten tegelijkertijd kunnen uitzenden.
- Elke zender moet op dezelfde draaggolf en in dezelfde band uitzenden.
- Iedere zender heeft zijn eigen (verschillende) pseudo-noise code.
- De autocorrelatie tussen de verschillende codes moeten nul of bijna nul zijn. Zenders

storen elkaar daardoor niet.
- Medische signalen moeten gedigitaliseerd worden.
- Het medische signaal mag een maximale frequentie van 1500 Hz hebben. De meeste

medische signalen voldoen hier aan.
- Door medische deskundigen is voorgesteld om de gegevens te bemonsteren met een

nauwkeurigheid van 12 bit.
- Een analoog signaal moet met méér dan de dubbele frequentie bemonsterd worden.

Dit, om niet-ideale eigenschappen van filters te compenseren.
- Het ingangsfilter van de analoog naar digitaal omzetter en het uitgangsfilter van de

digitaal naar analoog omzetter, moeten alle frequenties boven de halve
bemonsteringsfrequentie met 72 dB verzwakken. De 72 dB wordt door de 12 bit
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resolutie bepaald. Gebeurt dit niet, dan kan aliasing optreden (terugspiegeling van
frequenties boven de halve bemonsteringsfrequentie naar frequenties onder de halve
bemonsteringsfrequentie).

- De storingsimmuniteit moet zo groot mogelijk zijn. Dit kan door foutcorrigerende codes
en of een hoge processing gain gedaan worden.

- De processing gain zou minstens 500 moeten zijn, een storingsonderdrukking met
dezelfde factor.

- Er wordt vantevoren niet gekeken of het kanaal waarover uitgezonden wordt vrij is. Er
wordt altijd uitgezonden. Fout-correctie of processing gain moet ervoor zorgen dat een
overgezonden waarde goed door de ontvanger word verwerkt.

Naast de eisen, zijn er twee wettelijke normen gesteld op het gebied van spread spectrum
toepassingen. Deze normen hebben betrekking op het zendvermogen en de gebruikte
frequenties en bandbreedte. De eerste is een norm voor radio-elektrische zendinrichtingen
met een zeer gering vermogen, [HDTP, 1985]. De tweede is een norm voor laag
vermogens spread spectrum toepassingen in de ISM-band, [ETSI, 1993].

5.2. Wat is er gedaan.

Er is een prototype gebouwd van een medisch telemetrie systeem. Het systeem bestaat uit
een zender en ontvanger.

Informatie over de gebruikte onderdelen is te vinden in hoofdstuk 5.4. (Hardware). Daar
wordt uitgelegd uit welke onderdelen een keuze gemaakt kon worden en welke gekozen
zijn.

De specificaties van het gerealiseerde systeem zijn:

- Als spread spectrum zender en ontvanger wordt een WaveMODEM van de firma AT&T
gebruikt.

- Er wordt gebruik gemaakt van de direct sequence spread spectrum techniek.
- De draaggolf van het WaveMODEM is 915 MHz.
- Het WaveMODEM gebruikt een bandbreedte van 26 MHz, van 902 MHz tot 928 MHz.
- Uitgangsvermogen van de zender is minimaal 220 mW en maximaal 280 mW.
- Als pseudo-noise code wordt een Barker spread spectrum code gebruikt. De code ziet er

als volgt uit: [1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0].
- De processing gain is gelijk aan 11, smalbandige storingen worden met een factor 11

onderdrukt.
- Iedere zender gebruikt de zelfde code. Er kan maar een zender tegelijkertijd uitzenden.
- Het systeem bestaat uit één zender en één ontvanger.
- Wil men met de zender iets uitzenden, dan moet men hier toestemming voor vragen. De

zender zal dan eerst kijken of het kanaal waarover uitgezonden wordt vrij is.
- Er kan maximaal 200 milliseconden achterelkaar uitgezonden worden, hierna wordt de

transmissie onderbroken.
- Voor de communicatie tussen omzetter en modem, wordt een microcontroller gebruikt.
- Medische signalen kunnen een maximale frequentie van 250 Hz hebben.
- De ingangsspanning van de zender moet tussen de °en 2.5 volt liggen.
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- De uitgangsspanning van de ontvanger ligt tussen de 0 en 5 volt.
- De nauwkeurigheid van de omzetters is 12 bit.

5.3. Verschillen.

Zoals een blik op de hoofdstukken 5.1. (Wat willen we) en 5.2. (Wat is er gedaan) laat
zien, is niet geheel voldaan aan de eisen die wij uiteindelijk willen.

De verschillen zijn:

- De gebruikte draaggolf is niet 2,250 GHz, maar 915 MHz. Er wordt niet gewerkt in de
ISM-band.

- De gebruikte bandbreedte is 26 MHz en niet 100 MHz.
- Er wordt niet voldaan aan de wettelijke normen, omdat er niet in de ISM-band

uitgezonden wordt en het zendvermogen te groot is.
- Het uitgezonden vermogen is meer dan 10 mW, namelijk tussen 220 mW en 280 mW.
- Er wordt niet gebruik gemaakt van batterijen, de zender is niet onafhankelijk van de

omgeving. Er wordt een externe voeding gebruikt.
- De lengte van de pseudo-noise code is klein, 11 bit tegenover 65535 bit.
- Door de kleine code worden smalbandige storingen maar zwak onderdrukt.
- Er kan maar een zender tegelijk uitzenden, in plaats van meerdere.
- De maximale frequentie voor een medisch signaal is 250 Hz in plaats van 1500 Hz.
- In plaats van dat direct een waarde uitgezonden kan worden, moet eerst aan de zender

gevraagd worden of dit mag.
- Er is geen in of uitgangsfilter dat 72 dB kan verzwakken gebouwd. Hierdoor kan er

aliasing optreden. Een signaal kan dus door te hoge frequenties vervormd worden.

5.4. Hardware.

De hardware bestaat uit een zend en ontvang gedeelte, waarbij elk gerealiseerd is in twee
onderdelen.

De zender:

- Een spread spectrum zender.
- Een microcontroller schakeling die fungeert als regelaar voor het zenden.

De ontvanger:

- Een spread spectrum ontvanger.
- Een microcontroller schakeling die fungeert als regelaar voor het ontvangen.

Deze onderdelen zijn gerealiseerd door verschillende keuzes te maken.
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5.4.1. Keuzes.

De microcontroller schakeling bestaat niet alleen uit een microcontroller, maar ook uit een
omzetter. Een omzetter is nodig voor het contact met de analoge buitenwereld. Voor de
zender is dit contact een analoog naar digitaal omzetter en bij de ontvanger is dit een
digitaal naar analoog omzetter.

5.4.1.1. Spread spectrum zender-ontvanger.

Bij het spread spectrum systeem ging het om de volgende eisen:

- Er moet gebruik gemaakt worden van de direct sequence methode.
- Het systeem moet gemakkelijk in te passen zijn in het eigen ontwerp.
- De bedoeling is dat er niet zelf een spread spectrum systeem wordt ontworpen en

gebouwd, omdat dit vrij complex is.
- De eigenschappen van het spread spectrum systeem moeten in zekere mate voldoen aan

de eisen die uiteindelijk gesteld worden aan medische spread spectrum telemetrie.

De uiteindelijke keuze was gebruik te maken van een WaveMODEM van de firma AT&T.
Het WaveMODEM is een spread spectrum zender en ontvanger in een behuizing dat in
combinatie met een netwerkkaart gebruikt wordt in een draadloos netwerk.

De keuze voor het WaveMODEM is gedaan doordat een vorige afstudeerder al eerder een
WaveLAN netwerkkaart van dezelfde firma heeft gebruikt. Deze netwerkkaart werkt ook
met spread spectrum technieken.

5.4.1.2. Microcontroller.

Eisen:

- De microcontroller moet gemakkelijk te programmeren zijn.
- Deze microcontroller moet alle benodigde onderdelen bezitten, tellers, een seriële poort

en genoeg geheugen.
- De kennis om de microcontroller te programmeren moet al gedeeltelijk aanwezig zijn,

zodat niet alles opnieuw uitgevonden moet worden.
- De microcontroller moet snel zijn.
- Er moet een mogelijkheid tot interrupts zijn om verschillende taken door elkaar uit te

voeren.

Na enig onderzoek is gebleken dat er geen microcontrollers bestaan die een 12 bit analoog
naar digitaal omzetter bezitten. Er is daarom gekozen voor een exteme omzetter.

Microcontrollers met een digitaal naar analoog omzetter bestaan bijna niet. Een 12-bit
digitaal naar analoog omzetter komt helemaal niet voor. Hier is dus ook gekozen voor een
exteme omzetter.
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Uit de volgende microcontrollers kon gekozen worden:

- De 6800 familie, deze wordt gemaakt door verschillende fabrikanten en is oorspronkelijk
afkomstig van Motorola.

- De ST6200 familie wordt gemaakt door SGS-Thomson.
- De 8051 familie, deze wordt ook door verschillende fabrikanten gemaakt en is

oorspronkelijk afkomstig van InteI.

Met 6800, ST6200 en 8051 worden de families aangeduid.

De eerste familie (6800) viel al meteen af, omdat er in de vakgroep geen ervaring is met
deze microcontroller. Deze microcontroller is qua prestaties te vergelijken met de 8051.

De keuze zou dus moeten vallen tussen de ST6200 en de 8051. In eerste instantie werd er
gekozen voor de ST6200, omdat deze de volgende eigenschappen heeft:

- De microcontroller is goedkoop.
- Er wordt gebruik gemaakt van een intern EPROM, er is dus geen externe EPROM nodig

(een onderdeel minder).
- Deze microcontroller bezit genoeg programmeerbare in en uitgangen.
- 2 tellers.
- Er is een synchrone seriële interface.
- Interrupts.

Tegenover de 8051:

- De 8051 is duurder dan de ST6200.
- Wil men gebruik maken van een versie met een interne EPROM, dan is deze vele malen

duurder dan de ST6200.
- 2 tellers.
- De microcontroller bezit een complete asynchrone seriële interface.
- Interrupts.

In eerste instantie werd er gekozen voor de ST6200, waarbij er gekozen werd voor de
ST6265. Voor deze microcontroller was de bijbehorende programmer (apparatuur om de
microcontroller te programmeren) en literatuur aanwezig. In eerste instantie was dit de
ideale microcontroller.

Dit was een eerste voorlopige keuze. Naderhand bleken er toch enige problemen op te
treden:

- De seriële interface was niet zo ideaal als vantevoren gedacht werd, de seriële interface
had niet alle mogelijkheden die nodig waren.

- Het programmeren van de microcontroller ging niet zo gemakkelijk. De instructieset was
niet zo volledig als bij de 8051. Bepaalde instructies die nodig waren moesten via een
omweg geprogrammeerd worden, wat dus extra instructietijd en dus snelheid zou kosten.
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- De verwerkingssnelheid van de ST6200 is veel langzamer dan die van de S051, na enig
rekenwerk bleek dit ongeveer een factor 4 te zijn. Bij het vergelijken is gekeken naar een
ST6200 microcontroller op S MHz en een S051 microcontroller op 12 MHz. Dit
verschil in snelheid tussen de microcontrollers komt doordat de interne k10kfrequentie bij
de ST6200 meer gedeeld wordt dan bij de S051. Een ander oorzaak voor de lagere
snelheid is dat een instructie bij de S051 minder interne klokcyclussen nodig heeft als
bij de ST6200.

Een in eerste instantie ideale microcontroller bleek naderhand niet zo ideaal te zijn. Er
werd gekozen voor de S051.

De simpelste en bruikbare processoren waren:

- De S751, een S051 microcontroller met een interne EPROM.
- De S031, een S051 microcontroller zonder EPROM of ROM.

Er is gekozen voor de SOC31, een CMOS-versie van de S031 (dus zuiniger dan de
standaard S031). Deze microcontroller heeft wel een externe EPROM nodig. Er is gekozen
voor een externe EPROM, omdat de versie met een interne EPROM veel duurder is.
Experimenteren met een microcontroller met een externe EPROM is ook nog
gemakkelijker gebleken, omdat bij een nieuwe versie van het programma voor de
microcontroller alleen de EPROM verwisseld hoeft te worden.

Voordelen van de SOC31 zijn:

- Deze microcontroller is veel sneller dan de ST6265.
- De seriële poort is completer en daardoor ook beter te gebruiken.
- Doordat de microcontroller sneller is, is de seriële poort ook veel sneller. Dit is van

groot belang voor een maximale gegevensoverdracht.
- Een zeer snelle microcontroller is nodig om de WaveMODEMs aan te kunnen sturen en

om de volle mogelijkheden van deze te gebruiken.
- Het programmeren van deze microcontroller is veel gemakkelijker, omdat de instructieset

completer is. Instructies die je bij de ST6265 mist, zijn bij de SOC31 aanwezig (bij de
ST6265 zijn bepaalde instructies weg gelaten om deze microcontroller goedkoop te
houden).

- Bij deze processor zijn meer programmeer hulpmiddelen dan bij de ST6265 aanwezig.

Een nadeel is wel het volgende; bij deze microcontroller wordt geen intern EPROM
gebruikt, hierdoor moeten enige aansluitlijnen van de microprocessor opgeofferd worden
om een extern EPROM aan te sluiten. Bij deze microcontroller betekend dit dat er 16 van
de 32 in en uitgangslijnen niet meer normaal te gebruiken zijn. Om de omzetters nu op
deze microcontroller aan te sluiten, moeten deze een interface bezitten waarbij weinig in
en uitgangslijnen gebruikt worden. Dit is het geval als men omzetters gebruikt met een
seriële interface.

24



5.4.1.3. Analoog naar digitaal omzetter.

Voor de keuze van de analoog naar digitaal omzetter is gekeken naar de volgende
eigenschappen:

- Een seriële interface tussen microcontroller en omzetter. Een seriële interface bestaat
meestal uit drie of vier lijnen.

- De interface tussen microcontroller en omzetter moet eenvoudig zijn.
- De bemonsteringssnelheid moet groter of gelijk zijn aan 3 KHz, iets waar bijna elke

omzetter aan voldoet.
- Een 12 bits resolutie.
- De omzetter moet een zo klein mogelijk behuizing hebben.
- De omzetter moet een interne referentie-spanning hebben.
- Externe onderdelen moeten zo weinig mogelijk gebruikt worden.
- De omzetter moet goedkoop en goed verkrijgbaar zijn.

Het bleek al snel dat er maar één beschikbare fabrikant overbleef, waar een goede keuze
gemaakt kon worden namelijk Analog Devices.

Bij Analog Devices is uit de volgende types 12 bit omzetters een keuze gemaakt:

- AD574A
- AD674B
- AD7578
- AD7868
- AD7893-2

Er is gekozen voor de AD7893-2. Deze bezit een seriële verbinding en heeft geen extra
onderdelen rondom de omzetter nodig.

De AD7893 heeft geen interne spanningsreferentie, waardoor er nog een keuze gemaakt
moest worden uit een externe spanningsreferentie.

5.4.1.3.1. Spanningsreferentie.

De keuze van een spanningsreferentie staat niet op zich zelf. Deze referentie moet gebruikt
worden in samenwerking met een analoog naar digitaal omzetter. De omzetter bepaald
waar de referentie aan moet voldoen om het totale resultaat niet te verslechteren.

Om een spanningsreferentie te kiezen, moet gekeken worden naar de eigenschappen van
de referentie ingang van de omzetter: '

•

- De referentiespanning moet tussen 2.375 en 2.625 volt zitten.
- De maximale ingangsstroom van de referentie naar de omzetter is maximaal

10 micro-Ampère.
- De maximale capaciteit van de referentie ingang van de omzetter is 10 pF.
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De volgende types voldoen aan deze eisen:

- AD78ü
- AD68ü
- AD58ü

Een eigen eis was dat de referentie op een voedingspanning van 5 volt moest werken (de
zelfde spanning als de microcontroller) en dat deze eenvoudig zou moeten zijn. Er werd
gekozen voor de AD58ü, deze had de geschikte eigenschappen en wat vooral belangrijk
was, deze was direct beschikbaar.

5.4.1.4. Digitaal naar analoog omzetter.

Voor de keuze van de digitaal naar analoog omzetter is gekeken naar de volgende
eigenschappen:

- Een seriële interface.
- De interface tussen de microcontroller en de omzetter moet eenvoudig zijn.
- De verwerkingssnelheid moet groter of gelijk zijn aan 3 KHz.
- 12 bits resolutie.
- De omzetter moet een zo klein mogelijk behuizing hebben.
- De omzetter moet een interne referentie-spanning hebben.
- Externe onderdelen moeten zo weinig mogelijk gebruikt worden.
- De omzetter moet goedkoop en goed verkrijgbaar zijn.

Het bleek al snel dat er hier ook maar een beschikbare fabrikant overbleef waar een goede
keuze gemaakt kon worden, Analog Devices.

Bij Analog Devices is uit de volgende types 12 bit omzetters een keuze gemaakt:

- AD667
- AD767
- AD7233
- AD7243
- AD7245A
- AD7248A

Er is gekozen voor de AD7243. Deze bezit een seriële verbinding en heeft geen extra
onderdelen rondom de omzetter nodig. In tegenstelling tot de analoog naar digitaal
omzetter, bezit de AD7243 wel een interne referentiespanning.
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5.4.2. AT&T spread spectrum modem.

2

3

Figuur 5.4.2.: AT&T WaveMODEM.

1 - Aansluitkabel.
2 - Conditie lampjes, is de voeding aanwezig, wordt er uitgezonden of wordt er

ontvangen.
3 - Modem (ontvanger of zender).

Net zoals bij een normaal modem, zoals men ook gebruikt in een computer, is dit modem
geschikt om te zenden en te ontvangen. Omdat het hier gaat om een zender en een
ontvanger, wordt een van de twee te gebruiken modems alleen gebruikt als zender en het
andere modem alleen als ontvanger. Van de eigenschap dat de zender kan ontvangen en de
ontvanger kan zenden wordt dus geen gebruik gemaakt.

Deze zend en ontvangeenheid, WaveMODEM, is een onderdeel van een LAN (Local Area
Network), een lokaal computer netwerk. Men spreekt hierbij over WaveLAN, een
draadloos netwerk.

In het kort heeft het WaveMODEM de volgende eigenschappen:

- Spread spectrum hoog frequent techniek op 915 MHz.
- Een capaciteit van 2 miljoen bit per seconde.
- De oppervlakte die de zender van het WaveMODEM binnenshuis bestrijkt, is een

vierkant van 68 bij 68 meter, oftewel ongeveer 4600 vierkante meter.
- De foutkans bij een betrouwbare overdracht is 10 miljardste of zelfs nog beter.
- Het WaveMODEM zorgt er zelf voor dat de ontvangst zo goed mogelijk is.
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Wat zijn nu de specificaties van het WaveMODEM, die van belang zijn als men deze wil
gebruiken voor een spread spectrum applicatie:

- De draag-golf van het WaveMODEM bevindt zich op 915 MHz.
- De bandbreedte die in beslag genomen wordt is 26 MHz, van 902 MHz tot 928 MHz.
- Er wordt hier gebruik gemaakt van DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift

Keying) modulatie, een uitgebreidere vorm als BPSK (Binary Phase Shift Keying).
- Het WaveMODEM gebruikt een direct sequence spread spectrum techniek.
- De processing gain is gelijk aan 11, er is dus sprake van een extra

storingsonderdrukking met een factor 11.
- Het WaveMODEM heeft een snelheid van 2 miljoen bit per seconde.
- Synchronisatie is een onderdeel van de ontvangst van een pakket aan gegevens (het is

normaal dat er bij een netwerk gegevens verzonden worden in pakketten). Het
synchroniseren duurt enige microseconden.

- Als pseudo-noise code wordt een Barker spread spectrum code gebruikt.
- De code ziet er als volgt uit: [1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0].
- Ieder WaveMODEM gebruikt de zelfde code.
- Onderscheid tussen pakketten wordt gemaakt door een code die bij een pakket hoort.
- Gevoeligheid van de ontvanger is minimaal 0,03 micro-Watt.
- Uitgangsvermogen van het gebruikte WaveMODEM is minimaal 220 mW en maximaal

280 mW.
- Een busverbinding zorgt voor de datacommunicatie (de gegevens) tussen het modem en

de aangesloten applicatie.
- Blokken van over te zenden gegevens, kunnen maximaal een lengte van 200

milliseconden hebben, zijn deze langer, dan wordt de transmissie onderbroken.
- Er wordt niet continue overgezonden, de spread spectrum zender is dus niet de hele tijd

in de lucht.

Voor verdere uitleg over de specificaties zie de Data Manual WaveMODEM 915 MHz.

5.4.3. Chip-onderdelen.

De gekozen onderdelen zijn de volgende:

- Microcontroller
- Analoog naar digitaal omzetter
- Spanningsreferentie
- Digitaal naar analoog omzetter

: 80C31.
: AD7893-2.
: AD580.
: AD7243.

De rest van de gebruikte onderdelen bestaat uit standaardonderdelen.
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5.4.3.1. Microcontroller; SOC31.

X1 PO
WPittii\Wj1

X2 P1

RESET P2

EA#/UP (RXD) P30
(TXD) P31
(INTO) P32

PSEN# (INT1) P33
(TO) P34

ALE/P# (T1) P35

aOC31
(WR) P36
(RD) P37

Figuur 5.4.3.1.: Microcontroller SOC31.

Bij de microcontroller gaat het om het type SOC31, een microcontroller van de S051
familie. Deze microcontroller heeft de volgende kenmerken:

- De microcontroller wordt gefabriceerd door: Philips, Intel, AMD, Siemens, OKI en
MatraJHarris.

- De SOC31 is een CMOS uitvoering.
- 40-pins verpakking.
- Er is geen intern ROM.
- 12S bytes aan RAM.
- Interne oscillator en klokcircuit.
- 32 bi-directionele in en uitgangen.
- Maakt men gebruik van extern data of programmageheugen, dan worden hiervoor 16 van

de 32 bi-directionele in en uitgangen gebruikt.
- 64 Kbyte adresseerbaar extern datageheugen.
- 64 Kbyte adresseerbaar extern programmageheugen.
- Twee 16-bit klokken of tellers.
- 5 interrupt-bronnen.
- Full-duplex seriële poorten.
- Booleaanse processor.
- Geen analoge in of uitgangen.

29



5.4.3.2. Analoog naar digitaal omzetter; AD7893-2.

AD7893

TRACK/HOLD
Vina_--------i

CONVSTI

AGND DGND

REFIN Veld

SCLK SDAlA

Figuur 5.4.3.2.: Analoog naar digitaal omzetter AD7893-2.

Bij de analoog naar digitaal omzetter gaat het om het type AD7893-2. Deze analoog naar
digitaal omzetter heeft de volgende kenmerken:

- Deze omzetter wordt gemaakt door Analog Devices.
- 12 bits ADC.
- 8-pins verpakking.
- Omzettingstijd van minimaal 6 microseconden.
- Een seriële interface.
- Een eenvoudige interface naar de microcontroller toe.
- Lage vermogensopname van 25 mW.
- De 2 achter AD7893 staat voor 5 volt voedingsspanning en een analoge ingangsspanning

van 0 tot 2,5 volt.
- De omzetter bezit geen interne spanningsreferentie.

Specificaties:

- De signaal ruis verhouding is minimaal 70 dB.
- De harmonische vervorming is maximaal - 80 dB.
- 12 bits resolutie.
- Relatieve nauwkeurigheid is maximaal ±1I2 LSB (Least Significant Bit).
- Positieve volle schaal nauwkeurigheid is maximaal ±3/2 LSB.
- Een offsetfout van maximaal ±3 LSB.
- Ingangsspanning 0 tot 2,5 volt.
- Ingangsstroom maximaal 500 nA.
- Referentie-ingangsspanning is 2,5 volt ±5%.
- De conversie tijd is maximaal 7,5 microseconden.
- Voedingsspanning is 5 volt ±5%.
- Opgenomen vermogen is maximaal 45 mW en typisch 25 mW.
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5.4.3.3. Spanningsreferentie; AD580.

Figuur 5.4.3.3.: Spanningsreferentie AD580.

Bij de spanningsreferentie die gebruikt wordt door de analoog naar digitaal omzetter
AD7893-2 gaat het om het type AD580. Deze spanningsreferentie heeft de volgende
kenmerken:

- Deze spanningsreferentie wordt gemaakt door Analog Devices.
- Hoge precisie van 2,500 volt ±0.4% door laser-afstelling op de chip.
- 3-pins verpakking.
- Een temperatuur stabiliteit van 10 ppm/°C (parts per mil1ion per graad).
- Hoge spanningsstabiliteit over een langere periode, maximaal 250 micro-volt

(25 micro-volt per maand).
- Lage stroomopname van maximaal 1,5 mA.
- De ingangsspanning mag variëren van 4,5 tot 30 volt.
- Deze spanningsreferentie is aanbevolen voor 8, 10 en 12 bit omzetters.
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5.4.3.4. Digitaal naar analoog omzetter; AD7243.
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Figuur 5.4.3.4.: Digitaal naar analoog omzetter AD7243.

Bij de digitaal naar analoog omzetter gaat het om het type AD7243. Deze digitaal naar
analoog omzetter heeft de volgende kenmerken:

- Deze omzetter wordt gemaakt door Analog Devices.
- 12 bits DAC.
- Een interne referentiespanning.
- 16-pins verpakking.
- Een seriële interface.
- Een eenvoudige interface naar de microcontroller toe.
- Vermogensopname van maximaal lOO mW.
- Voedingspanning 12 tot 15 volt bij een enkele voeding.
- Voedingspanning 12 tot 15 volt en -12 tot -15 volt bij een dubbele voeding.
- De maximale omzetfrequentie is 300 KHz.
- Er kan gekozen worden uit 3 selecteerbare uitgangsspanningen; -5 tot +5 volt,
o tot +5 volt en 0 tot + lO volt. Bij de toepassing is gekozen voor 0 tot +5 volt.

Specificaties:

- 12 bits resolutie.
- De relatieve nauwkeurigheid is maximaal ±1 LSB.
- De positieve volle schaal nauwkeurigheid is maximaal ±6 LSB.
- Een offsetfout van maximaal ±5 LSB.
- Een referentie-uitgangsspanning van 4,95 tot 5,05 volt.
- De referentie temperatuur stabiliteit is maximaal ±25 ppm/0c.
- Conversie tijd van lO microseconden maximaal.
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5.5. Bitstromen.

Signaal \ SeriëleADC \

~C~
\ Modem/ /

poort
/

I" I!\ /1\

1 .......................... ............................................

A B C D

Figuur S.S.a: Bitstromen bij de zender.

Een signaal wordt bemonsterd door een analoog naar digitaal omzetter. De omgezette
waarde wordt opgehaald door een microcontroller. De microcontroller stuurt de opgehaalde
waarde via zijn seriële poort naar het modem (zender).

Op punt A wordt een signaal (met een frequentie van 0 tot 250 Hz) bemonsterd met een
frequentie van 500 Hz.

Op punt B wordt de bemonsterde waarde serieel verstuurd met een bitstroom van 6.000
bits per seconde (De resolutie van het monster keer de bemonsteringsfrequentie, 12 keer
500).

Op punt C heeft de microcontroller enige bits toegevoegd aan de bemonsterde waarde. De
seriële poort aanvaardt namelijk alleen maar 8 bit per keer. Voor een bemonsterde waarde
moet dus 16 bit gebruikt worden. Per 8 bit worden 6 bit van de bemonsterde waarde
gebruikt. De overige 2 bit worden gebruikt om aan te gegeven of dit de eerste of tweede 8
bit zijn. Op punt C wordt per monster dus 16 bit gebruikt, de bitstroom is daar 8.000 bit
per seconde.

Op punt D is de bitstroom een tweede keer vergroot, per 8 bit wordt een start en stop bit
toegevoegd (het is gebruikelijk dat bij een seriële poort voor de databits een start en na de
databits een stopbit wordt toegevoegd). Per monster wordt in totaal 20 bit gebruikt,
waardoor de totale bitstroom vergroot wordt tot 10000 bit per seconde.

De bitstroom van punt B tot punt D wordt dus met ongeveer 66 procent vergroot.

De klok die de seriële poorten gebruiken bij de zender en ontvanger, is niet afkomstig van
de microcontrollers. De seriële poorten gebruiken niet een interne, maar een externe klok.
Deze externe klok is afkomstig van de modems.

Door de klok van het modem te gebruiken, ontstond wel een probleem. Omdat het modem
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werkt met bitsnelheden van 2 miljoen bit per seconde, is de klok die deze bitstroom
bestuurt gelijk aan 2 MHz. De maximale externe klokfrequentie die de seriële poort kan
verwerken is 0,5 MHz. Dit is een factor 4 kleiner. De klokfrequentie van het modem is
vantevoren daarom gedeeld door 4 met behulp van een hardware deler.

De externe frequentie van 0,5 MHz betekent niet meteen dat de seriële poort de seriële
waarden met deze frequentie kan verwerken. Intern wordt deze frequentie nog met een
factor 32 gedeeld. De seriële poort heeft hierdoor een bitsnelheid van 15.625 bit per
seconde (500.000 gedeeld door 32). Bitstroom moet niet verward worden met bitsnelheid,
bitstroom is namelijk het gemiddeld aantal bits dat per seconde is verplaatst. Het verschil
tussen bitstroom (10.000 bit per seconde) en bitsnelheid (15.625 bit per seconde) bij de
seriële poort, komt doordat deze niet continu uitzendt.

Ieder bit dat nu door de seriële poort naar het modem gestuurd wordt, wordt
vertegenwoordigd door 128 bit, de bitsnelheid van het modem gedeeld door de bitsnelheid
van de seriële poort (2.000.000 gedeeld door 15.625). Het modem neemt dus 128 keer de
waarde van de seriële poort over. Het verschil in snelheid komt doordat de seriële poort
veel langzamer is als het modem.

De bitstromen bij de ontvanger werken in de omgekeerde volgorde, van modem naar
digitaal naar analoog omzetter.

r····· ··········· ······························· ~

Seriële \ Signaal
Modem \

~ ~e
\ DAe/

poort
/

I, Ir'- I, 1\

............................................ ..........................:

D e 8 A

Figuur 5.5.b: Bitstromen bij de ontvanger.

Het modem (ontvanger) ontvangt een waarde die via de seriële poort van de
microcontroller opgevangen wordt. De microcontroller stuurt de waarde naar de digitaal
naar analoog omzetter.

De uitgaande bitsnelheid van het modem is ook 2 miljoen bit per seconde. Iedere
uitgaande 128 bit vertegenwoordigt 1 bit, dat door de seriële poort wordt verwerkt. Ideaal
zou zijn als de seriële poort die 128 bit zou uitmiddelen tot 1 bit. Uitmiddelen zou ervoor
kunnen zorgen dat als een van de 128 door het modem uitgevoerde bits fout zou zijn, dit
uitgefilterd wordt. Het is niet bekend wat de seriële poort van de microcontroller doet.
Denkelijk neemt de seriële poort 1 van de 128 bit en zegt dan dat dit dé waarde is;
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foutvennindering wordt dus niet meegenomen.

De bitstromen en het aantal bit waarmee een monster wordt vertegenwoordigd, is bij de
ontvanger hetzelfde als bij de zender. Uiteindelijk is het signaal dat uit de DAC komt weer
een signaal met een frequentie tussen 0 en 250 Hz.

5.6. Aanpassingen AT&T zend en ontvangeenheid.

Door gebruik te maken van het AT&T modem, waren enige aanpassingen nodig bij de
ontvanger. Het dataprotocol van het modem werkt anders als het serieel protocol van de
seriële poort van microcontroller.

5.6.1. Serieel protocol.

De databus bij de gebruikte modems werkt niet volgens een serieel protocol, maar met een
databus protocol. Bij de ontvanger geeft dit een probleem, waardoor deze via zijn seriële
poort de gegevens niet goed kan ontvangen.

Bij het databus protocol wordt de datalijn van het modem inactief als de data niet meer
geldig is (momenten waarop geen data verstuurd wordt). De datalijn wordt laag gemaakt.
Bij het seriële protocol wordt op zo een moment een hoog signaal verwacht.

Het hoog worden van een datalijn bij het serieel protocol heeft een speciale functie. Het
serieel protocol wordt van oorsprong gebruikt om verbindingen op lange afstand te
realiseren. De lange afstand zorgt voor een risico, waar een onderbreking van de datalijn
zeer goed mogelijk is. Wordt deze verbroken, dan is de datalijn niet meer hoog in rust. De
datalijn gaat naar nul, wat het protocol dan ziet als een storing.

Het databus protocol moet omgezet worden naar een serieel protocol.
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Als eerste kun je gaan denken aan het inverteren van de datalijn, maar dit helpt niet.

CRS# \1...- _

RX_D-JI A

\ A I C ..~~~~~~~~~~ I B
NIET-SERIEEL SIGNAAL

Figuur 5.6.1.a: Invertering datalijn.

CRS# (CaRrier Sense) is een lijn afkomstig van het modem dat aangeeft dat de data
geldig is. RXD (Receive Data) is een lijn afkomstig van het modem waarop de data
verschijnt. Zoals te zien is, is de datalijn laag als de data niet geldig is (CRS# is hoog).

Seriële data ziet er als volgt uit als het ontvangen wordt (van rechts naar links). Als eerste
wordt er een startbit (B) ontvangen om het begin aan te duiden, dit is een laag signaal.
Hierna volgen de acht databits, waarna het geheel afgesloten wordt met een stopbit (A).
Het stopbit is een hoog signaal. Na het stopbit wordt het signaal weer laag, iets wat
normalerwijze als startbit aangeduid wordt. Het loopt hier fout omdat er geen nieuwe data
aan komt.

Wordt de datalijn geïnverteerd, dan ontstaat er een niet serieel signaal. Start en stop bit
zijn nu van niveau omgekeerd. Het is dus niet duidelijk waar het begin en einde is.
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Er moet dus een methode gevonden worden waarmee de datalijn hoog is als de data niet
geldig is, waarbij de data (start, data en stop bits) niet veranderd wordt. Dit is uit te
voeren door de lijn CRS# mee te nemen.

CRS# \'- _ __--'I

R

RX_D~I A

+V

A \ C~~~~~~~~~~ \ B I
SERIEEL SIGNAAL

Figuur 5.6.1.b: Schema aanpassing serieel signaal.

Alleen op momenten dat CRS# actief is (laag), wordt de datalijn (RXD) doorgegeven. Op
het moment dat CRS# niet meer actief is (Hoog), wordt de verbinding tussen de datalijn
(RXD) en de seriële poort verbroken. De lijn naar de seriële poort wordt dan door een
weerstand naar boven getrokken. Het seriële signaal is hoog.

Als resultaat is het startbit (B) laag en het stopbit (A) hoog. Het seriële signaal is hoog als
het inactief is.
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5.7. Realisatie hardware.
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Figuur 5.7.: Schema ontvanger of zender.

Het schema bevat de volgende onderdelen:

1 - Print waar de hardware op opgebouwd is (behalve het modem).
2 - De omzetter die het analoge signaal omzet naar een digitaal signaal of van een digitaal

signaal een analoog signaal maakt.
3 - De microcontroller die het hele proces regelt en controleert.
4 - Een buffer-schakeling tussen het modem (zender, ontvanger) en de rest van de

hardware (print).
5 - De aansluitkabel tussen de print en het modem.
6 - Conditie lampjes, is de voeding aanwezig, wordt er uitgezonden of wordt er

ontvangen.
7 - Modem (ontvanger of zender).

Bij de zender en ontvanger zal gesproken worden over dat gedeelte waar het modem op
aangesloten is, de print. Over het modem zal niet gesproken worden, omdat dit al
besproken is in hoofdstuk 5.4.2. (AT&T spread spectrum modem).
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5.7.1. Zender.

De zender bestaat uit een modem geschakeld als een zender en een printplaat waar een
buffer, microcontroller, ADC, spanningsreferentie en nog enkele andere onderdelen op
zitten.

2
I

11
1

3 4

••
Figuur 5.7.La: Print zender.

1 - Print.
2 - De omzetter en spanningsreferentie; AD7893-2 en AD580.
3 - De microcontroller; 80C31.
4 - Buffer-schakeling.

Zie bijlage A.l.: Schema van de zender (UPZEN.SCH).

In dit schema staat de schakeling zoals deze is opgebouwd op de print van de zender.

Condensatoren in deze schakeling, hebben een belangrijke functie. Ten eerste zorgen deze
ervoor dat componenten waar de condensatoren bij zitten niet door andere componenten
gestoord worden. Ten tweede zorgen ze ervoor dat componenten waar de condensatoren
bij zitten andere componenten niet storen. De tweede is de belangrijkste en bestaat
voornamelijk uit al die ontstoorcondensatoren met een capaciteit van 100 nF. Bij CMOS
componenten (componenten met een zeer laag energieverbruik) kunnen tijdens het
schakelen grote piekstromen lopen van enkele tientallen milli-Ampères. Die grote
piekstromen komen door het op en ontladen van interne kleine condensatoren. De
condensatoren (voor ontstoring) bij de componenten zorgen er voor dat deze grote
piekstromen beperkt blijven tot dat ene component waar de piekstroom is ontstaan. De
condensator fungeert als piekstroombuffer en beschermt daarmee de eigen bouwsteen en
andere bouwstenen.

Het modem is aangesloten op het onderdeel PINWAVE, een connector. Vanuit deze
connector worden de signalen naar een buffer (U2) gevoerd. Deze buffer is gebruikt om
het modem gescheiden te houden van de rest van de schakeling en andersom.

Vanuit de buffer worden bepaalde signalen doorgegeven van en naar de microcontroller.
Naar de microcontroller zijn dit; de klok (TXC) voor de seriële poort, CTS# en CDT#.
Van de microcontroller naar het modem zijn dit; RTS#,TXD en SYS_RES (de resetingang
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van het modem).

De klok (TXC) wordt, voordat deze de microcontroller ingaat gedeeld door 4. Dit wordt
door een schakeling rond U4A en U4B gedaan. U4A en U4B zijn twee als tweedeIer
geschakelde IK-flipflops. Zie ook hoofdstuk 5.5. (Bitstromen).

De microcontroller is de centrale bouwsteen, waar de rest van de bouwstenen omheen
gebouwd is. Het gebruikte kristal (Xl) van de microprocessor heeft een frequentie van
12 MHz.

Rondom de schakelaar SWI is een reset-schakeling voor de microcontroller gebouwd.
Wordt de schakelaar gesloten, dan wordt de microcontroller opnieuw opgestart. De
condensator (C3) en de weerstand (Rl) hebben dezelfde functie als de schakelaar. Deze
zorgen ervoor dat de microcontroller gereset wordt als deze zijn voedingspanning krijgt.
Op het moment dat de microcontroller zijn voeding krijgt, vormt condensator C3 een
kortsluiting (omdat deze leeg is). De reset wordt dan met de positieve voedingspanning
verbonden. De condensator wordt gevuld via weerstand Rl, waardoor de spanning op de
resetingang naar nul gaat.

Aan de andere kant van de microcontroller zit het programmageheugen (U3). Het
programmageheugen zit opgesloten in een 32 Kbyte groot EPRüM. Het programma
gebruikt maar een klein deel van de 32 Kbyte.

00..07

==l I ,...-- EPROM
~

X1 POÉ'

B
AD..A7

Aoo..A07 27C256
~ AS~
L.---. P1 ~=X2 ~ '---

- RESET P2É~ AS..A14

- EA#IUP (RXD) P30 r- I
(TXD) P31 r--
(INTO) P32 r--

.---- PSENIt (INT1) P33 I--

(TO) P34 I--
- ALE/PIt (T1) P35 r--

aOC31
(WR) P36 r--
(RD) P37 I--

Figuur 5.7.1.b: Microcontroller met EPROM.

Maximaal kan de microcontroller een geheugen van 64 Kbyte aansturen. 64 Kbyte
betekend 16 adreslijnen, 8 datalijnen en nog enige lijnen om het geheugen te selecteren
(64 Kbyte is 2 tot de macht 16 keer 8 bit). Drie van de vier beschikbare poorten (elk 8 bit
breed) zouden dus gebruikt moeten worden om het geheugen aan te sturen. Er wordt
daarom een truc uitgevoerd. Een gedeelte van de adreslijnen wordt gecombineerd met de
datalijnen. Hierdoor komt een poort vrij. Het gebruiken van geheugen kost dus nog maar 2
poorten.
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Door nu een tussenbuffer (B en UlO in het schema van de zender) te gebruiken, kunnen
de samengevoegde adres en datalijnen weer uit elkaar gehaald worden. De hoogste
adreslijnen (het hogere adresgedeelte) worden normaal aan het geheugen doorgegeven. Via
de gecombineerde lijnen wordt eerst het lagere adresgedeelte en daarna de data
doorgegeven. Het lagere adresgedeelte wordt tussentijds bewaard in de tussenbuffer (die
vanuit de microcontroller bestuurd wordt, ALE/P#). Op het moment dat het geheugen
geselecteerd wordt, ziet dit dan alle adres en datalijnen.

De onderdelen die overblijven, zijn de analoog naar digitaal omzetter (AD7893) en zijn
spanningsreferentie (AD580).

Omdat de omzetter geen interne referentie had, is een externe referentie gekozen, die
aangesloten is op de referentieingang van de omzetter (REFIN). C5, C6 en C7 zijn
condensatoren die de referentiespanning beschennen tegen ruis van de voeding en overige
componenten.

De omzetter is via een seriële verbinding met de microcontroller verbonden. De
aangesloten lijnen zijn SDATA, SCLK en CONVST#.

Via de lijn CONVST# wordt een omzetting gestart. Als de omzetting afgelopen is, dan
wordt de data naar de microcontroller gestuurd. Via de lijn SCLK (aangestuurd door de
microcontroller) wordt de data op de uitgangslijn SDATA geplaatst (die de microcontroller
in leest).

Als laatste is er nog een ingangsbeveiliging gebruikt voor de ingang van de omzetter. De
beveiliging bestaat uit twee diodes (Dl en D2) en twee weerstanden (R8 en R9). De
ingangsbeveiliging is nodig omdat de ingangsspanning niet hoger of lager dan de
voedingspanning mag zijn. De twee diodes zijn diodes met een zeer lage doorlaatspanning.
Als de ingangsspanning te hoog of te laag is, dan wordt deze via de twee diodes naar de
voedingsspanning kortgesloten. Om ervoor te zorgen dat de stroom door de diodes niet te
hoog wordt, is weerstand R8 gebruikt. De overspanning zal over de weerstand gaan staan,
waarbij de waarde van de weerstand de ingangsstroom zal bepalen. Weerstand R9 is
gebruikt om er voor te zorgen dat de ingang niet gaat zweven als niks op deze aangesloten
wordt.
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5.7.2. Ontvanger.

De ontvanger bestaat ook uit een modem, maar dan geschakeld als ontvanger, een print
plaat waar een buffer, microcontroller, DAC en nog enkele andere onderdelen op zitten.
De zender en ontvanger hebben vrij veel overeenkomsten, waardoor ze van buiten veel op
elkaar lijken.

4 3

.-
2
I

11
1

Figuur 5.7.2.: Print ontvanger.

1 - Print.
2 - De omzetter; AD7243.
3 - De microcontroller; SOC31.
4 - Buffer-schakeling.

Zie bijlage A.2.: Schema van de ontvanger (UPONT.SCH).

In dit schema staat de schakeling zoals deze is opgebouwd op de print van de ontvanger.

Niet alle onderdelen van de print zullen besproken worden. Alleen die onderdelen die
verschillen van de zender, worden besproken.

Het modem is aangesloten op het onderdeel PINWAVE. Vanuit deze connector worden de
signalen naar twee buffers (U2 en U7) gevoerd. Buffer U2 is gebruikt om het modem
gescheiden te houden van de rest van de schakeling en andersom. Buffer U7 is de buffer
genoemd in hoofdstuk 5.6.1. (Serieel protocol, figuur 5.6.1.b: Schema aanpassing serieel
signaal).

Buffer U7 is met twee lijnen aangesloten op de PINWAVE. Lijn 1 is aangesloten op
CRS# en lijn 2 is aangesloten op RXD. Deze bouwsteen zorgt ervoor dat RXD alleen aan
de microcontroller wordt doorgegeven als CRS# actief is. Op de andere momenten wordt
de ingang van de microcontroller hoog gehouden met weerstand R3.

Vanuit buffer U2 wordt de klok (RXC) voor de seriële poort naar de microcontroller toe
doorgeven. Van de microcontroller naar het modem wordt alleen SYS_RES (de
resetingang van het modem) doorgegeven.

Het enige verschil met de zender wat overblijft, is de digitaal naar analoog omzetter
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(AD7243) en een extra voedingspanning.

De omzetter heeft een interne spannigsreferentie, wat dus onderdelen scheelt. REFOUT
wordt doorverbonden met REFIN.

De omzetter is via een seriële verbinding met de microcontroller verbonden. De
aangesloten lijnen zijn SDIN, SCLK, SYNC# en LDAC#.

Via de lijn SYNC# wordt het input shift register van de omzetter geïnitialiseerd. De data
kan ingelezen worden door de omzetter. Via de lijn SCLK (aangestuurd door de
microcontroller) wordt de data (vanuit de microcontroller) in de omzetter gelezen. Dit
inlezen gaat via de lijn SDIN van de omzetter. Is de gehele data ingelezen, dan kan door
de lijn LDAC# (afkomstig van de microcontroller) de data in de DAC ingeladen worden.
Na omzetting door de DAC, zal de waarde analoog op de uitgang verschijnen.

Voor de omzetter is een tweede voedingspanning nodig. De voedingsspanning die de rest
van de schakeling gebruikt is niet hoog genoeg. De omzetter heeft een voedingspanning
van 12 volt (tegenover de rest, 5 volt) nodig. De voedingsspanning-regulatoren hebben
daarom een hogere ingangsspanning als die van de zender.
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5.8. Softwareprotocollen.

Het eerste protocol hoort bij de zender en het tweede bij de ontvanger. De zender heeft
een protocol nodig om de bemonsterde waarden over te kunnen zenden. De ontvanger
heeft een protocol nodig om de binnenkomende digitale waarden (die later omgezet
worden naar analoge waarden) goed te kunnen verwerken.

5.8.1. AT&T zendeenheid.

Bij spread spectrum zou het mogelijk moeten zijn om meerdere zenders tegelijkertijd uit te
laten zenden (ieder met hun eigen pseudo-noise code). Bij de zendeenheid van AT&T is
dit niet mogelijk. Iedere zendeenheid gebruikt namelijk dezelfde pseudo-noise code. Er
kan dus maar een zender tegelijkertijd uitzenden, net zoals in een netwerk.

De zendeenheid is ontworpen om in een netwerkomgeving te werken. In een
netwerkomgeving is het nooit zeker of een zender zijn gegevens kan verzenden. Iemand
anders kan uitzenden of er kan een storing opgetreden. Pas als de zendeenheid zeker weet
dat het medium vrij is, begint deze met uitzenden.

Iedere keer dat een bemonstering heeft plaatsgevonden, wordt de zendeenheid gevraagd
om dit monster over te zenden. Hoe die aanvraag gebeurt, laat het onderstaande schema
ZIen.

Klaar om te zenden ?

.... ",..................... ... . .
"' ....:~~'

•.
Je mag zenden

................. -"- .. -. "'- .... -.... . .......:,,'
•

Het kanaal is
niet vrij!

Figuur 5.8.1.: Serieel protocol.

De microcontroller die de zendeenheid aanstuurt heeft een waarde die deze wil
overzenden. Als eerste wordt aan de zendeenheid gevraagd of deze klaar is om te zenden.
Als antwoord kan deze nu geven; je mag zenden of het kanaal is niet vrij. Bij het eerste
wordt de waarde door de zendeenheid overgezonden. Bij het tweede is een andere zender
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bezig met uitzenden (dit zal hier nooit gebeuren, want er wordt geen andere zender
gebruikt) of het kanaal (het gebruikte medium) wordt gestoord. Als het kanaal niet vrij is,
wordt dit dus altijd door een storing veroorzaakt.

De zendeenheid heeft terug gemeld dat het kanaal niet vrij is. De microcontroller moet nu
opnieuw aan de zendeenheid vragen of deze klaar is om te zenden. Is de storing niet meer
aanwezig, dan wordt de waarde uitgezonden. Is de storing nog aanwezig, dan zal weer
geprobeerd worden of de waarde overgezonden kan worden.

Als de storing nu te lang duurt, kan een nieuwe bemonstering uitgevoerd zijn. De waarde
die overgezonden zou moeten worden, is op dat moment verouderd. Het heeft dan geen
zin meer om deze oude waarde over te zenden. Dit protocol wordt dan verlaten. De
bemonsterde waarde wordt eerst verwerkt door de microcontroller. Na dit verwerken zal
een nieuwe aanvraag ingediend worden.

5.8.2. Buffering ontvanger.

Zoals gesteld heeft de ontvanger een protocol nodig om de binnenkomende waarden goed
te kunnen verwerken.

Er is gekozen om maar een waarde per keer over te zenden. Dit is gedaan om de
bemonsteringsfrequentie zo hoog mogelijk te houden en om de programma' s simpel te
houden.

Allerlei problemen zorgen ervoor dat het periodiek omzetten van een digitale waarde naar
een analoge waarde kan mis gaan.

Ingang ) IZender IVj lOntvanger I) Uitgang
Figuur 5.8.2.: Asynchrone overdracht.

Ten eerste vinden de omzettingen bij de zender en ontvanger niet op hetzelfde moment
plaats. Het bemonsteringstijdstip van de ingang (bij de zender) is niet gelijk aan het
weergavetijdstip van een bemonsterde waarde aan de uitgang (bij de ontvanger). Zender en
ontvanger bepalen zelf het tijdstip van de omzetting. Zij hebben beide een eigen klok die
de omzetting bepaalt. Die frequenties van die twee klokken kunnen nooit gelijk aan elkaar
zijn. Hierdoor verandert het tijdsverschil tussen de omzetters langzaam van waarde. De
ene omzetter kan daardoor de andere omzetter inlopen.
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Als zender en ontvanger bijvoorbeeld een kristal met een frequentie van 12.000 KHz
(12 MHz) gebruiken, dan is de onnauwkeurigheid ± 500 Hz. De maximale
onnauwkeurigheid tussen twee kristallen is dan 1000 Hz. Bij een maximale foutkans,
treedt er dan per 12.000 (12.000.000 Hz / 1000 Hz) omzettingen een fout op. Bij een
bemonsteringsfrequentie van 500 Hz betekent dit dat er maximaal om de 24 seconden
(12.000 gedeeld door 500) een fout optreedt.

Ten tweede kan de uitgezonden waarde vertraagd uitgezonden zijn (zie 5.7.1.). De waarde
wordt dan nog wel periodiek uitgezonden, maar niet op hetzelfde moment als in andere
periodes. De vertraging bij de zender kan zelfs zo groot zijn, dat de zender bepaalt dat
deze een waarde niet verzendt (omdat deze verouderd is, er is al een nieuwe waarde). Het
is vantevoren niet te bepalen hoelang een vertraging zal zijn. De vertraging bij de zender
is een manier om ervoor te zorgen dat een uitgezonden waarde niet verstoord wordt in het
kanaal.

Ten derde kan het kanaal waar over uitgezonden wordt, zo gestoord worden dat de
ontvanger een waarde nooit of verminkt zal ontvangen.

5.8.2.1. Buffers.

Ontvangen waarden komen niet op een vast tijdstip binnen, kunnen vertraagd zijn of zelfs
venninkt. De aanvoer van gegevens is dus niet constant, terwijl verwacht wordt dat de
uitvoer wel constant is. Er wordt periodiek een digitaal naar analoog omzetting verwacht.
Er is een buffer nodig om deze effecten voor een deel op te vangen.

Hoeveel buffers zijn er nodig? Ten eerste een buffer voor de seriële poort van de
microcontroller, waar deze zijn ontvangen waarde ongestoord in kan stoppen (het
ontvangen en in de buffer stoppen kost tijd, omdat de bemonsterde waarde in twee
gedeeltes overgestuurd wordt). Ten tweede een buffer voor de DAC (die ook tijd nodig
heeft om de twee gedeeltes van de bemonsterde waarde uit de buffer te halen).

Er zijn dus twee of meer buffers nodig.
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5.8.2.2. Twee buffers.

Twee buffers is dus het minimum. Zijn twee buffers genoeg, of zijn er meer buffers
nodig?

B1 B2 B2
Buffer voor de Seriële poort

Buffer voor de OAe

Overlapping tusen buffers

Figuur 5.8.2.2.: Twee buffers.

B1 B1 B1

D

•

B2 B2 t->

De DAC haalt uit buffer BI zijn waarde. De seriële poort vult buffer B2 met zijn
ontvangen waarde. De DAC haalt daarna de ontvangen waarde weer uit buffer B2. De
zender zendt nu een volgende waarde vertraagd uit. De DAC begint met zijn volgende
buffer BI (waar geen nieuwe waarde in zit). De seriële poort (die de vertraagde waarde nu
pas ontvangt) onderbreekt nu het leegmaken van buffer BI door de DAC. Buffer BI wordt
nu gevuld door de seriële poort terwijl de DAC daarin bezig was. De DAC gaat hierna
verder met het leegmaken van BI. Hierna wordt weer op de normale manier gevuld en
leeg gemaakt. Er zijn hier twee fouten opgetreden; de DAC is begonnen met het
leegmaken van buffer BI, terwijl daar geen nieuwe waarde in zat. Tijdens het leegmaken
van de buffer BI door de DAC is de inhoud van die buffer veranderd.

Bij dit voorbeeld van twee buffers gaat het mis, twee buffers is dus niet genoeg. Het gaat
mis als de ontvanger een waarde vertraagd binnenkrijgt. Een derde buffer kan deze
vertragingen opvangen.

5.8.2.3. Drie buffers.

Met drie buffers kan een vertraging opgevangen worden. Heeft het nu nog nut om meer
dan drie buffers te gebruiken?

Er wordt nu gekeken naar twee situaties die ook in hoofdstuk 5.7.2. (Buffering ontvanger)
gesteld zijn.
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De eerste situatie is dat de omzettingen bij de zender en ontvanger niet op hetzelfde
moment plaats vinden. Het tijdsverschil tussen de omzetters verandert daarbij ook nog een
keer. Een waarde kan hierbij verloren gaan. Meer buffers bij de ontvanger kunnen deze
situatie vertragen, waardoor het minder vaak misgaat. De seriële poort van de ontvanger
moet dan eerst meerdere tussenbuffers doorlopen voordat deze de buffer die gebruikt
wordt door de DAC bereikt. Een situatie waarbij het fout gaat, komt maar zelden voor.
Meer buffers hebben dus weinig effect.

De tweede situatie is verstoring van gegevens tijdens het verzenden door de zender. De
zender zendt maar een waarde per keer over. Wordt de waarde verstoord, dan is deze
verloren (de ontvanger kan niet aan de zender vragen of deze de waarde nog een keer kan
oversturen). Het gebruik van meer buffers heeft dus geen nut.

Bij de uitvoering is gekozen voor de minimale oplossing, drie buffers.

Seriële poort.

I Vul buffer.
t (als er plaats is)

Buffer 1 Buffer 2 Buffer 3

Leeg buffer.
(op tijd en als er data is) ~

OAe

Figuur 5.8.2.3.: Buffering bij de ontvanger.

De buffering gaat als volgt. De buffers worden van links naar rechts doorgelopen, van
Buffer 1 naar Buffer 2 naar Buffer 3 en weer naar Buffer 1, enzovoort.

De seriële poort en de DAC gebruiken elke keer weer een volgende buffer, waarbij de
DAC achter de seriële poort aan loopt. Bij het veranderen van buffer wordt geprobeerd
een tussenbuffer tussen deze twee in te houden.

Het gaat mis als er geen tussenbuffer meer aanwezig is. Een volgende keer kan de DAC
dan in de buffer van de seriële poort bezig zijn of de seriële poort in de buffer van de
DAC. Deze situatie zal niet voorkomen omdat het programma dat geschreven is voor de
microcontroller dit niet toelaat. De DAC of de seriële poort zullen dan een beurt
overslaan, waardoor automatisch een tussenbuffer gegenereerd wordt.

De kans op verstoring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door storingen in het
kanaal dat gebruikt wordt door de zender. De zender bemerkt dat het kanaal gestoord
wordt of de overgezonden waarde wordt door een storing niet goed door de ontvanger
ontvangen, zie hiervoor hoofdstuk 6. (Meetresultaten).
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5.9. Software.

Voor de zender en ontvanger is een programma geschreven in 8051 assembly. Bij de
zender regelt het programma het bemonsteren van een analoog signaal en het aansturen
van de spread spectrum zender. Bij de ontvanger stuurt het programma de spread spectrum
ontvanger en regelt deze het analoog weergeven van de overgestuurde digitale waarde.

5.9.1. Zender.

Het zender programma bestaat uit 5 onderdelen.

Het eerste onderdeel initialiseert labels, constanten en adressen. In dit gedeelte wordt ook
een tabel aangemaakt met vectoren naar interrupt routines en worden de plaatsen
gereserveerd voor te gebruiken variabelen.

Het tweede onderdeel zorgt voor de initialisatie van de onderdelen die de microprocessor
gebruikt en aanstuurt; zoals de stack, de interrupts, de timer, de seriële poort, het resetten
van de zender en het initialiseren van de variabelen.

Het derde onderdeel is het hoofdprogramma. Dit onderdeel bestaat uit een wachtlus waar
de hele tijd gewacht wordt op een signaal afkomstig van een timer interrupt routine. Is dat
signaal er, dan wordt een analoog signaal bemonsterd en omgezet naar een digitale
waarde. Deze digitale waarde wordt via de seriële poort naar buiten gestuurd. Hierna
wordt weer gewacht op een signaal afkomstig van de timer interrupt routine.

Het vierde onderdeel bestaat uit de sub-routines, kleine programma's die door een oproep
in het hoofdprogramma uitgevoerd worden. Het hoofdprogramma wordt hierdoor
overzichtelijker, omdat daar alleen de taken staan die uitgevoerd worden.

Het vijfde en laatste onderdeel bestaat uit een timer interrupt routine, een programma dat
aangeroepen wordt als het hoofdprogramma door een timer geïnterrupteerd wordt. Deze
timer zorgt ervoor dat periodiek (met een frequentie van 500 Hz) met behulp van een
analoog naar digitaal omzetter een monster genomen wordt.

Bij het resetten van de microcontroller wordt er ook een interrupt routine aangeroepen.
Deze routine is vrij simpel en bestaat uit een sprong naar het begin van het programma,
waar de microcontroller geïnitialiseerd wordt.

De afloop van het programma zal eerst via een flow diagram bekeken worden. Na het
flow diagram zal het programma op een eenvoudige wijze via twee Nassi-Shneidermann
diagrammen uitgelegd worden. Dit is een manier om met woorden een programma uit te
leggen, waarbij men niks van de gebruikte programmeertaal hoeft af te weten.
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5.9.1.1. Flow diagram van het zend programma.

Dit flow diagram stelt het verloop van het programma op een willekeurig moment voor.

Timer
interrupt

Voer een ADC omzetting uit en
hef de wachtlus op

~Einde

interrupt

Timer
interrupt

Voer een ADC omzetting uit en
hef de wachtlus op

Figuur 5.9.1.1.: Flow diagram van het zend programma.

Het programma zit in een wachtlus en wordt door de timer geïnterrupteerd. De timer
interrupt routine die nu aangeroepen wordt, zorgt voor een analoog naar digitaal omzetting
en heft de wachtlus op. De interrupt routine wordt beëindigt en er wordt weer verder
gegaan met het programma onderdeel dat verlaten werd.

Er heeft nu een analoog naar digitaal omzetting plaats gevonden. De digitale waarde wordt
uit de omzetter gehaald en naar de seriële poort gebracht. De waarde wordt nu via de
spread spectrum zender uitgezonden.

Het programma gaat weer in een wacht toestand zitten, totdat deze opgeheven wordt.

Het programma wordt weer geïnterrupteerd door de timer. De timer interrupt routine wordt
weer aangeroepen en deze zorgt weer voor een omzetting. De wachtlus wordt opgeheven.

Het programma begint weer van voren af aan.
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5.9.1.2. Hoofdprogramma.

Het eerste Nassi-Shneidermann diagram stelt het hoofdprogramma voor.

INIT

~~
RESET ADC_FLAG I
WAlT FORADC
READADC
CODEVALUES
SET RTS#
WAlT FOR CTS# OR CDT#

~TS~

SENDVALUE RESET RTS#
ADC FLAG

~~
I

Figuur 5.9.1.2.: Diagram hoofdprogramma.

INIT: De microcontroller wordt hier geïnitialiseerd.

Na het initialiseren wordt gewacht op de ADC_FLAG, deze geeft aan dat het analoge
signaal bemonsterd is.

RESET ADC_FLAG: Deze vlag wordt inactief gemaakt, zodat deze de volgende keer
weer te gebruiken is.

WAlT FüR ADC: Nadat de vlag inactief gemaakt is, moet enige microseconden gewacht
worden. Deze tijd heeft de omzetter nodig om het analoge signaal om te zetten naar een
digitale waarde (conversie tijd).

READ ADC: De waarde die omgezet is, kan nu uit de ADC naar de microprocessor
gebracht worden.
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CODE VALUES: De ingelezen waarde moet nu zodanig aangepast worden dat deze
overgezonden kan worden naar de ontvanger. De ontvanger kan door de codering de
ingelezen waarde op de goede manier ontvangen.

SET RTS#: Eerst wordt aan de zender gevraagd of er een waarde overgezonden mag
worden, RTS# ? (Ready To Send?). De zender kijkt of de frequentieband vrij is.

WAIT FOR CTS# OR CDT#: De zender kan als antwoord CTS# (Clear To Send) of
CDT# (Collision DeTect) geven. Er mag gezonden worden of het kanaal is niet vrij.

SEND VALUE: Een waarde wordt via de seriële poort van de microcontroller naar de
spread spectrum zender gebracht.

Als een waarde overgezonden is, dan kan er weer vanaf het begin begonnen worden.

RESET RTS#: Het kanaal was niet vrij en er kan geen waarde overgezonden worden.
RTS# wordt op zo een moment niet actief gemaakt. Er kan afbankelijk van de
ADC_FLAG een nieuwe poging ondernomen worden om over te zenden.

ADC_FLAG: De vraag is nu de volgende; was de storing al over een langere periode
aanwezig of gaat het hier om een korte storing. Als de storing namelijk te lang is, langer
dan de tijd tussen twee bemonsteringen in, dan is de te verzenden waarde verouderd. Als
een nieuwe waarde aanwezig is, dan wordt dit door de ADC_FLAG weergegeven. Als de
ADC_FLAG actief is, wordt de oude waarde niet meer overgezonden. Er wordt weer van
voren af aan begonnen.

Zolang de ADC_FLAG niet actief is, is er nog tijd over voor een nieuwe poging. Bij een
nieuwe poging kan RTS# weer actief gemaakt worden.
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5.9.1.3. Timer interrupt routine.

Het tweede Nassi-Shneidermann diagram stelt de interrupt-routine voor van de timer.

PUSH REGISTERS
DECREMENT COUNT1

COU~
~ T

SET ADC_FLAG
START CONVERSION
COUNT1 := 8

POP REGISTERS
RETURN FROM INTERRUPT

Figuur 5.9.1.3.: Diagram timer interrupt routine.

De timer interrupt routine zorgt ervoor dat periodiek een monster wordt genomen van een
analoog signaal.

Het bemonsteren van het analoge signaal gebeurt met een vrij lage frequentie (500 Hz).
Dit is een zeer lage frequentie voor de timer van de microcontroller. De laagste frequentie
die de hardware timer aankan is ongeveer 3.900 Hz. Om toch de lage frequentie van 500
Hz te halen, moet aan de timer een extra software deler aangesloten worden.

De gekozen frequentie van de hardware timer is 4.000 Hz. De software deler hoeft dus
deze waarde alleen nog maar te delen door 8 om 500 Hz te krijgen.

De software deler wordt geïmplementeerd door maar I van de 8 keer dat de timer
interrupt routine aangevraagd wordt deze echt uit te voeren.

PUSH REGISTERS: Omdat de routine het hoofdprogramma elk moment kan onderbreken,
moeten de registers die de routine zelf gebruikt van tevoren bewaard worden. Door de
oude waarden vantevoren te bewaren, kunnen deze op het einde weer terug gezet worden.

DECREMENT COUNTI: Een teller (met initialisatiewaarde 8) wordt verminderd met 1.

COUNT 1 = 0: Is de teller niet gelijk aan 0, dan wordt de routine verlaten.
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Is de teller gelijk aan 0 (de routine is nu 7 keer verlaten), dan moet de routine uitgevoerd
worden.

SET ADC_FLAG: Deze vlag geeft aan dat er een analoog naar digitaal omzetting wordt
uitgevoerd.

START CONVERSION: De omzetting wordt nu gestart, door een startpuls te sturen naar
de ADC.

COUNTI := 8: De teller wordt weer geïnitialiseerd met de waarde 8.

Het verlaten van de routine wordt nu als volgt gedaan:

POP REGISTERS: De oude waarden van de registers die gebruikt zijn door de routine,
worden weer terug gezet.

RETURN FROM INTERRUPT: Er wordt terug gekeerd naar het hoofdprogramma dat
onderbroken werd.

5.9.2. Ontvanger.

Het ontvanger programma bestaat ook uit 5 onderdelen.

Het eerste onderdeel initialiseert labels, constanten en adressen. In dit gedeelte wordt ook
een tabel aangemaakt met vectoren naar interrupt-routines en worden de plaatsen
gereserveerd voor te gebruiken variabelen.

Het tweede onderdeel zorgt voor de initialisatie van de onderdelen die de microprocessor
gebruikt en aanstuurt; zoals de stack, de interrupts, de timer, de seriële poort, het resetten
van de zender en het initialiseren van de variabelen.

Het derde onderdeel is het hoofdprogramma. Dit onderdeel bestaat uit een wachtlus waar
de hele tijd gewacht wordt op een signaal afkomstig van een timer interrupt routine. Is dat
signaal er, dan kan een nieuwe waarde gestuurd worden naar de digitaal naar analoog
omzetter. Deze digitale waarde wordt nog niet echt omgezet, dit gebeurt pas bij de
volgende timer interrupt.

Het vierde onderdeel bestaat uit de subroutines, kleine programma' s die door een oproep
in het hoofdprogramma uitgevoerd worden.

Het vijfde en laatste onderdeel bestaat uit de interrupt routines. Een interrupt routine van
de timer en een interrupt routine van de seriële poort. De timer interrupt routine zorgt
ervoor dat er een periodieke omzetting plaatsvindt (met een frequentie van 500 Hz) in de
digitaal naar analoog omzetter en dat men een nieuwe digitale waarde naar de digitaal naar
analoog omzetter mag brengen. De seriële poort interrupt routine zorgt ervoor dat een
ontvangen waarde verwerkt wordt.
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De afloop van het programma zal eerst via een flow diagram bekeken worden. Na het
flow diagram zal het programma op een eenvoudige wijze via drie Nassi-Shneidermann
diagrammen uitgelegd worden.

5.9.2.1. Flow diagram van het ontvang programma.

Dit flow diagram stelt het verloop van het programma op een willekeurig moment voor.

poort
pt

+ ~Einde
Vul de DAC met een waarde ~ interrupt
uit de OAC buffer

Vul de OAC met een waarde
~ Seriële poort uit de OAC buffer

interrupt

"V 't
Haal een waarde uit de seriële poort I / "- VVacht ~ . Seriële

't
/~~ interru

Zet de waarde in de seriële buffer I "/

~Einde
Haal een waarde uit de seriële poort I

"- /'
interrupt "V

IVul de OAC verder met de waarde
I

Zet de waarde in de seriële buffer
uit de DAC buffer

"Y ,,/ ~Einde

VVachtq Timer
interrupt

VVacht t"~ interrupt

"-/'
"-/'

Voer een OAC omzetting uit en / "hef de wachtlus op

+
Figuur 5.9.2.1.: Flow diagram van het ontvang programma.

De digitaal naar analoog omzetter wordt gevuld met een waarde uit de DAC buffer
(digitaal naar analoog omzetter buffer). Tijdens dit vullen wordt het programma
onderbroken door de seriële poort. Er wordt nu een seriële poort interrupt routine gestart.

Er wordt een waarde uit de seriële poort gehaald (afkomstig van de spread spectrum
ontvanger). Deze waarde wordt in de seriële buffer geplaatst. De interrupt routine wordt
verlaten en het onderbroken programma wordt weer vervolgd.

De digitaal naar analoog omzetter wordt weer verder gevuld met de waarde uit de DAC
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buffer. Het programma zit in een wachtlus.

Het programma zit in een wachtlus en wordt door de timer geïnterrupteerd. De timer
interrupt routine die nu aangeroepen wordt, zorgt voor een digitaal naar analoog
omzetting. De omzetting vindt plaats met de zojuist ingeladen waarde. De wachtlus wordt
opgeheven en de interrupt routine wordt beëindigd.

De digitaal naar analoog omzetter wordt gevuld met een waarde uit de DAC buffer.

Het programma gaat weer in een wacht toestand zitten totdat deze opgeheven wordt.

Tijdens dit wachten treedt er een seriële poort interrupt op.

Er wordt een waarde uit de seriële poort gehaald (afkomstig van de spread spectrum
ontvanger). Deze waarde wordt in de seriële buffer geplaatst. De interrupt routine wordt
verlaten.

Het wachten wordt voortgezet, omdat de wachtlus niet opgeheven is. Het programma gaat
zo verder.
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5.9.2.2. Hoofdprogramma.

Het eerste Nassi-Shneidermann diagram stelt het hoofdprogramma voor.

INIT

~/F
INIT DAC

MOVE DATA TO DAC

CLEAR DAC FlAG-

Figuur 5.9.2.2.: Diagram hoofdprogramma.

INIT: De microcontroller wordt geïnitialiseerd.

DAC_FLAG: Er wordt gewacht op de DAC_FLAG. De DAC_FLAG geeft aan of de
volgende waarde naar de DAC gebracht kan worden.

INIT DAC: De DAC wordt geïnitialiseerd, zodat deze een nieuwe waarde kan opnemen.

MOVE DATA TO DAC: Er wordt een waarde uit de DAC buffer gehaald en naar de
DAC gebracht. De DAC buffer verplaats zich een stap verder.

CLEAR DAC_FLAG: De vlag wordt inactief gemaakt, zodat er een nieuwe overdracht
kan plaatsvinden. De DAC buffer is weer beschikbaar om gevuld te worden met een
nieuwe waarde.

Het programma gaat weer in een wachtlus zitten waarbij gewacht wordt op de
DAC_FLAG.

57



5.9.2.3. Timer interrupt routine.

Het tweede Nassi-Shneidermann diagram stelt de interrupt-routine voor van de timer.

PUSH REGISTERS
DECREMENT COUNT1

COUNT1=O
T

COUNT1 := 8

T
DAC_BUF := BUF1

POP REGISTERS
RETURN FROM INTERRUPT

Figuur 5.9.2.3.: Diagram timer interrupt routine.

De timer routine zorgt ervoor dat periodiek een digitale waarde wordt omgezet naar een
analoog signaal.

Het omzetten van de digitale waarde naar het analoge signaal gebeurt met dezelfde
frequentie als bij het bemonsteren bij de zender (500 Hz). Hier wordt de timer ook weer
extra gedeeld door 8. Zie ook 5.9.1.3., de timer interrupt routine van de zender.

In deze routine wordt bepaald waar de DAC buffer naar toe wijst.

PUSH REGISTERS: Omdat de routine het hoofdprogramma elk moment kan onderbreken,
moeten de registers die de routine zelf gebruikt van tevoren bewaard worden. Door de
oude waarden vantevoren te bewaren, kunnen deze op het einde weer terug gezet worden.

DECREMENT COUNTI: Een teller (met initialisatiewaarde 8) wordt verminderd met 1.
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COUNTI = 0: Is de teller niet gelijk aan 0, dan wordt de routine verlaten.

Is de teller gelijk aan °(de routine is nu 7 keer verlaten), dan moet de routine uitgevoerd
worden.

COUNT I := 8: De teller wordt weer geïnitialiseerd met de waarde 8.

DAC_FLAG: Is deze actief, dan is er nog geen nieuwe waarde geplaatst in de DAC. Een
conversie is overbodig. De routine kan verlaten worden.

De vorige DAC waarde is verwerkt en naar de DAC overgebracht.

START CONVERSION: Start de digitaal naar analoog omzetting.

Elke keer dat een buffer gelezen wordt door de DAC of beschreven wordt door de seriële
poort, wordt een nieuwe buffer genomen. De DAC buffer en de seriële buffer verplaatsen
zich dus iedere keer als deze gebruikt zijn.

Zie ook hoofdstuk 5.8.2. (Buffering ontvanger).

Het gaat hier om 3 buffers die gebruikt worden. De aanduiding "vierde buffer" wordt
gebruikt om aan te gegeven dat men zich verplaatst buiten de gebruikte buffers. Zit je in
de "vierde buffer", dan wordt je automatisch in de eerste buffer geplaatst.

DAC_BUF =BUF4: Wijst de DAC buffer buiten de buffers, naar BUF4 ?

DAC_BUF := BUFI: De DAC buffer wijst nu naar de eerste buffer, BUFl.

DAC_BUF =SER_BUF: Is de DAC buffer gelijk aan de seriële buffer?

Als de DAC buffer gelijk is aan de seriële buffer, dan kan de DAC buffer deze niet
gebruiken. Het laden van een nieuwe waarde in de DAC wordt dan overgeslagen. De
DAC_FLAG wordt niet actief gemaakt.

SET DAC_FLAG: De twee buffers zijn niet gelijk aan elkaar. De DAC buffer kan
gebruikt worden.

Het verlaten van de routine wordt nu als volgt gedaan:

POP REGISTERS: De oude waarden van de registers die gebruikt zijn door de routine,
worden weer terug gezet.

RETURN FROM INTERRUPT: Er wordt terug gekeerd naar het hoofdprogramma dat
onderbroken werd.
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5.9.2.4. Seriële poort interrupt routine.

Het derde Nassi-Shneidermann diagram stelt de interrupt-routine voor van de seriële poort.

PUSH REGISTERS
READSBUF

T
FIRST BYTE (MSB)

SAVE
VALUE F

SECOND BYTE (LSB)

SAVE
VALUE

RESET
SER_FLAG

SER_BUF =BUF4
F T

SER_BUF := BUF1

POP REGISTERS
RETURN FROM INTERRUPT

Figuur 5.9.2.4.: Diagram seriële poort interrupt routine.

Hier worden de waarden uit de seriële poort verwerkt.

De waarden die overgezonden zijn, bestaan uit twee blokken van elk 8 bit. Het ene is het
MSB (Most Significant Byte) blok en het andere is het LSB (Least Significant Byte) blok.
Elk is op een zodanige wijze gecodeerd, dat de ontvanger het verschil tussen het MSB en
LSB blok kan herkennen. Als eerste wordt het MSB blok en daarna het LSB blok
overgezonden.

PUSH REGISTERS: Omdat de routine het hoofdprogramma elk moment kan onderbreken,
moeten de registers die de routine zelf gebruikt van tevoren bewaard worden.

READ SBUF: De seriële poort wordt uitgelezen.

FIRST BYTE (MSB): Is dit het MSB, de eerste 8 bit?
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SAVE VALUE: Dit was het MSB, dus wordt deze alvast bewaard in de seriële buffer,
SER_BUF.

SET SER_FLAG: Dit was het MSB, zodat nu het LSB moet komen. SER_FLAG geeft
aan dat het MSB bewaard is. De routine wordt verlaten.

SECOND BYTE (LSB): Dit is niet het MSB. Er moet gecontroleerd worden of dit het
LSB is. Een van de voorwaarden is dat het LSB na het MSB ontvangen moet worden.

CLR SER_FLAG: Het ontvangen byte was niet het LSB, maar ook niet MSB. De
gegevens zijn zodanig verminkt dat de volgorde niet meer klopt. SER_FLAG wordt
inactief gemaakt, zodat het eerste te ontvangen byte weer het MSB moet zijn. De routine
wordt verlaten.

SER_FLAG: Als SER_FLAG niet actief is, dan klopt de volgorde niet. Er moet eerst een
MSB voor een LSB ontvangen worden. De routine kan verlaten worden.

SER_FLAG: Is de SER_FLAG actief, dan moet een LSB ontvangen worden, wat dus ook
gebeurd is.

SAVE VALUE: De LSB waarde wordt bewaard in de seriële buffer. De seriële buffer
wordt een plaats opgeschoven.

CLR SER_FLAG: Er moet als eerste weer een MSB ontvangen worden.

SER_BUF =BUF4: Wijst de seriële buffer buiten de buffers, naar BUF4 ?

SER_BUF := BUFl: De seriële buffer wijst nu naar de eerste buffer.

Het verlaten van de routine wordt nu als volgt gedaan.

POP REGISTERS: De oude waarden van de registers die gebruikt zijn door de routine,
worden weer terug gezet.

RETURN FROM INTERRUPT: Er wordt terug gekeerd naar het hoofdprogramma dat
onderbroken werd.
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6. Meetresultaten.

De resultaten van theorie en specificaties zijn vergeleken met de werkelijkheid. Het
spectrum van de zender is gemeten en het analoge uitgangssignaal bij de ontvanger is
vergeleken met het analoge ingangssignaal van de zender.

De metingen zijn in de werkomgeving gedaan. Er is dus niet in een medische omgeving
getest.

Het niet meten in een medische omgeving is bepaald door de volgende punten:

- De draaggolf-frequentie van het spread spectrum signaal is 915 MHz.
- Metingen in een medische ruimte met frequenties die uiteindelijk niet gebruikt worden,

zijn niet relevant. Overdracht en storingen gedragen zich anders.

6.1. Spectrum.

Eerst zal een beeld gegeven worden hoe het spectrum van de gebruikte spread spectrum
zender, WaveMODEM 915 MHz van AT&T er uit ziet. Hierna wordt het gemeten
spectrum besproken.

6.1.1. Wat verwachten we?

t
C'N)
p

f (Hz) ->

Figuur 6.1.1.: Spread spectrum functie.

De figuur stelt het spectrum voor zoals dat ideaal eruit zou moeten zien.
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Hieronder staan de belangrijkste eigenschappen, waar het spectrum aan moet voldoen:

- Het spectrum heeft de vorm van een SINC2-functie.
- Het spectrum heeft een grote hoofdlob, met kleinere zijlobben.
- Ongeveer 90 procent van het totale uitgezonden vermogen zit in de hoofdlob.
- De bandbreedte die in beslag genomen wordt door de hoofdlob is 26 MHz, van 902 tot

928 MHz.
- De draaggolf bevindt zich op 915 MHz.
- De storingsonderdrukking en verspreiding (processing gain) van het uitgezonden signaal

is gelijk aan 11.
- Het uitgangsvermogen van het gebruikte WaveMODEM is minimaal 220 mW en

maximaal 280 mW.

6.1.2. Praktijk.

In de praktijk wordt het ideale spectrum vervormd. Die vervorming ontstaat door storingen
en of filtering van het signaal dat door de zender uitgezonden wordt.

De metingen zijn gedaan met een Tektronics 2712 spectrum-analyzer. Met behulp van
deze spectrum-analyzer zijn twee plots gemaakt van het spectrum van de zender. Er is
gemeten in de nabije omgeving van de zender, op ongeveer 2 meter afstand.

De eerste plot laat het gehele spectrum zien van de zender. Zie bijlage B.l.: Spectrum
spread spectrum zender.

De tweede plot laat het spectrum van de zender zien geplaatst in het omringende spectrum.
Zie bijlage B.2.: Plaatsing spectrum van spread spectrum zender in het totale spectrum.

De eerste plot (B.l.) laat het spectrum zien van 815 MHz tot 1015 MHz. Van boven naar
beneden wordt het vermogen aangegeven in dBm (aantal milliwatt in decibel), 10 dBm per
hokje. Een verschil van -10 dBm in de plot betekent een vermogensverzwakking met een
factor 10. Van links naar rechts wordt de frequentie aangegeven in Hz, 20 MHz per hokje.

Het vermogen van de zender is geconcentreerd in de bandbreedte van 902 MHz tot
928 MHz. De rest is verspreidt over een grotere bandbreedte, ongeveer van 815 MHz tot
965 MHz.

Het spectrum is niet symmetrisch, zoals in het ideale geval. Het spectrum valt vooral bij
hogere frequenties snel af. Denkelijk is een laagdoorlaatfilter aan de uitgang geplaatst om
hogere harmonischen te onderdrukken. De hoofdlob is wel vrijwel symmetrisch. De
bandbreedte van de hoofdlob is zoals opgegeven 26 MHz breed. De draaggolf bevindt zich
op 915 MHz.

De tweede plot (B.2.) laat het spectrum zien van 0 MHz tot 1500 MHz. Van boven naar
beneden wordt het vermogen aangegeven in dBm, 10 dBm per hokje. Een verschil van -10
dBm in de plot betekent een vermogensverzwakking met een factor 10. Van links naar
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rechts wordt de frequentie aangegeven in Hz, 150 MHz per hokje.

Deze plot is genomen om de spread spectrum zender in het gehele spectrum te plaatsen.
De zender is om een realistischere weergave te krijgen, door een afscherming afgezwakt.
De verzwakking is ongeveer 20 dBm. Op deze manier lijkt het alsof de zender op een
grotere afstand geplaatst is. Eventuele storingen zijn zo beter in het spectrum te herkennen.

Van belang is om te realiseren dat smalbandige zeer kortdurende storingspieken niet
zichtbaar zijn op de plot.

Het spectrum van de zender ligt op het overgangsgebied tussen een vol en tussen een leeg
spectrum.

6.2. Signalen.

Het spectrum meten en onderzoeken is een mogelijkheid om de overdracht tussen zender
en ontvanger te meten. Het spectrum geeft een indicatie van wat de zender uitzendt en wat
de ontvanger ontvangt. Er kan gekeken worden welke storingen zich in het spectrum van
de zender voordoen en welk effect deze hebben op de ontvangst.

Door het spectrum te bekijken is niet te bepalen hoeveel het ontvangen signaal wordt
gestoord. Ook kan niet gekeken worden in hoeverre de ontvanger het ontvangen signaal
kan reconstrueren. De kans dat een signaal fout weergegeven wordt bij de ontvanger, is zo
niet te meten.

6.2.1. Wat kunnen we meten.

Om de foutkans door storingen te bepalen, moet gemeten worden aan de bron en aan de
bestemming. Dit zijn de uiterste punten van het traject dat een signaal aflegt. Het signaal
aan de ingang van de zender wordt vergeleken met het signaal aan de uitgang van de
ontvanger.

Voor het meten van de foutkans zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dit
op een digitale manier te doen. De bitstromen (die de bemonsterde analoge signalen
voorstellen, zie hoofdstuk 5.5. Bitstromen) die verzonden zijn, worden vergeleken met de
bitstromen die ontvangen worden. De tweede mogelijkheid is dit analoog te doen. Het
analoge ingangssignaal wordt vergeleken met dat van het analoge uitgangssignaal.
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6.2.1.1. Digitaal meten.

IGNAALBRON IFOUT : FOUTEN-TELLER

V' VERGELIJKER
: ~I~~~I~~~

0100111010110 \ / 0110101110010

"V- I / \ I
ADel

/ \. ~ / \.

~
" /

/ " /

ZENDER ONTVANGER

s

MICRO

CONTROLLER

MICRO

CONTROLLER

Figuur 6.2.1.1.: Digitale meetopstelling.

De digitale meetopstelling bestaat uit:

- Een signaalbron.
- Een microcontroller van de zender.
- Een spread spectrum zender.
- Een spread spectrum ontvanger.
- Een microcontroller van de ontvanger.
- Een vergelijker.
- Een fouten-teller.

Met deze meetopstelling is het mogelijk om op twee manieren te meten. Ten eerste kan er
gekeken worden naar het aantal fouten dat optreedt ná correctie in de ontvanger. Ten
tweede kan er gekeken worden naar het aantal fouten dat optreedt vóór correctie in de
ontvanger. Er kan gekeken worden welk rendement foutcorrigerende codes hebben.

Een signaal afkomstig van een signaalbron, wordt via een microcontroller verstuurd naar
de zender. Deze spread spectrum zender zendt het signaal uit. De ontvanger ontvangt dit
en stuurt de ontvangen waarde naar de microcontroller. Bitstromen in de microcontrollers
worden in de vergelijker met elkaar vergeleken. Klopt een bit van de ontvanger niet met
dat van de zender, dan wordt de fouten-teller met 1 verhoogd. Over een bepaalde tijd
gemeten kan de foutkans bepaald worden.

Meten op deze manier is niet eenvoudig. De bitstromen moeten hiervoor naar buiten toe
zichtbaar gemaakt worden. Dit betekent dat de programma' s voor de microcontrollers
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omgeschreven moeten worden.

6.2.1.2. Analoog meten.

OSCILOSCOOP

SIGNAALBRON

A :

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

~
B: A B

SPECTRUM-ANALYZER

ZENDER

MICRO

CONTROLLER

Figuur 6.2.1.2.: Analoge meetopstelling.

De analoge meetopstelling bestaat uit:

- Een signaalbron.
- Een microcontroller van de zender.
- Een spread spectrum zender.
- Een spread spectrum ontvanger.
- Een microcontroller van de ontvanger.
- Een twee-kanaals oscilloscoop.
- Een spectrum-analyzer.

ONlVANGER

MICRO

CONTROLLER

Met deze meetopstelling wordt de totale fout gemeten, over het hele project. Fouten die
tussendoor optreden worden in het geheel meegenomen. Deze meetopstelling is
eenvoudiger uit te voeren dan de digitale variant. Hier wordt ook duidelijk hoe de fout er
uit kan zien.

Een signaal afkomstig van een signaalbron, wordt via een microcontroller verstuurd naar
de zender. Deze spread spectrum zender zendt het signaal uit. De ontvanger ontvangt dit
en stuurt dit door naar de microcontroller. De microcontroller geeft het ontvangen analoge
signaal weer.

Met behulp van een oscilloscoop kunnen ontvangen en uitgezonden analoge signalen
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weergegeven worden. Met de spectrum-analyzer kan het uitgezonden spectrum bekeken
worden, zoals in hoofdstuk 6.1. (Spectrum) is gedaan.

6.2.1.3. Foutmogelijkheden.

Er is op de analoge manier gemeten om een indicatie van het te ontvangen signaal te
krijgen. Er is niet digitaal gemeten, omdat dit ingewikkelder is als de analoge meting. Als
indicatie zorgt de analoge manier voor meer gegevens.

A
Î
(v)
U

B

t (s) .>

Figuur 6.2.1.3.a: Storing in de ontvangst.

Signaal A is het verzonden signaal bij de zender, een sinus. Signaal B is het ontvangen
signaal, een sinus met een storing. Een bemonsterde waarde is verkeerd ontvangen.

Het ontvangen signaal is gestoord tijdens de overdracht. De ontvanger heeft niet gemerkt
dat het overgezonden signaal verminkt was. Deze fout uit zich in een piek in het signaal.
Afhankelijk van de verstoring kan het uitgangssignaal elke waarde krijgen.

De geschatte foutkans (afgelezen van de osciloscoop) is ongeveer 2 procent, 1 op de 50
samples wordt dus verkeerd ontvangen.
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Figuur 6.2.1.3.b: Geen of geen goede ontvangst.

Signaal A is het verzonden signaal bij de zender, een sinus. Signaal B is het ontvangen
signaal, een sinus met een vlak gedeelte. De ontvanger heeft tijdens het vlakke gedeelte
geen ontvangst gehad of deze heeft bemerkt dat het ontvangen signaal niet correct was. De
tijd dat het signaal vlak is, kan kort of lang zijn.

Er is gekozen om het signaal op de laatst ontvangen waarde te houden, zodat de afwijking
zo klein mogelijk blijft. Bij een langzaam veranderend signaal is de fout bijna niet te
bemerken.

De fout, dat er geen of geen goede ontvangst is, wordt het meeste gemeten. De kans dat
de eerste fout, storing in de ontvangst gemeten wordt is kleiner.

Storingen tijdens het zenden worden zoveel mogelijk door de zender vermeden, de zender
kijkt namelijk of het kanaal waarop uitgezonden wordt vrij is. De enige storingen die dan
nog op kunnen treden zijn storingen tijdens het zenden. Als de ontvanger de storing niet
bemerkt, dan treed de eerste fout in werking. Ontdekt de ontvanger de fout, dan treedt de
tweede fout in werking.

De zender blijft zolang kijken totdat deze ziet dat het kanaal vrij is. Dit kan kort, maar
ook langer duren. Duurt dit te lang, dan wordt er even niks uitgezonden en de ontvanger
ontvangt dan niks.

De geschatte foutkans hier (afgelezen van de osciloscoop) is ongeveer 10 procent, 1 op de
10 keer wordt het signaal dus niet of niet goed ontvangen.
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7. Conclusies en aanbevelingen.

Met een prototype is aangetoond dat het mogelijk is een direct sequence spread spectrum
systeem te realiseren.

Het systeem bestaat uit één ontvanger en één zender. Bij de ontvanger en zender wordt
door middel van een microcontroller systeem de spread spectrum ontvanger of zender
aangestuurd. Voor de spread spectrum ontvanger en zender wordt gebruik gemaakt van
een bestaande spread spectrum applicatie. Deze applicatie, WaveMODEM kan zowel
ontvanger als zender zijn.

Het gebruiken van een bestaande spread spectrum applicatie heeft voor en nadelen. Een
voordeel is dat er geen complex direct sequence spread spectrum systeem ontworpen hoeft
te worden. Een nadeel is dat de applicatie niet geheel voldoet aan de gestelde eisen, zoals
draaggolf en storingsonderdrukking.

Ontwerpen van een spread spectrum systeem dat voldoet aan de eisen is een complex en
tijdrovend werk. De vraag is of binnen het kader van de vakgroep medische
elektrotechniek wel zelf ontworpen moet worden. Het is misschien beter dit geheel buiten
de vakgroep te doen, door iemand die thuis is in de hoogfrequent en spread spectrum
techniek of de industrie. Qua techniek moet nog aandacht besteed worden aan:

- De zender moet werken op 2,45 GHz en niet 915 MHz.
- De gebruikte pseudo-noise code moet groter zijn, in plaats van nu 11, moet de code een

lengte van 65535 hebben.
- De zender moet zonder zend protocol werken. Er moet niet eerst gevraagd worden om

over te zenden. Data moet onder elke omstandigheid direct uitgezonden kunnen worden,
ook als deze gestoord word.

- Het vermogen van de zender moet kleiner worden.

Naast de techniek van spread spectrum zal grote aandacht besteed moeten worden aan het
beleid rondom medische spread spectrum telemetrie. Dit beleid kan in tweeën gesplitst
worden, voor en nadat medische spread spectrum telemetrie in de praktijk uitgevoerd
wordt. Van te voren moet bekend zijn hoe medische spread spectrum techniek
gestandaardiseerd moet worden:

- Welke frequenties worden er gebruikt
- Hoe zien de gegevens eruit die uitgezonden worden
- Welke pseudo-noise codes ga ik gebruiken
- Etc.

Vervolgens zal een beleid ontwikkeld moeten worden voor het gebruik van medische
spread spectrum telemetrie:

- Waar en welke zenders gebruikt mogen worden.
- De administratie rondom het gebruik van de zenders.

De betrouwbaarheid van het meten van medische signalen mag nooit in het geding komen.
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Bijlage A: Ontwerp zender en ontvanger.

A.l.: Schema van de zender (UPZEN.SCH).

A.2.: Schema van de ontvanger (UPûNT.SCH).
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Bijlage B: Gemeten spectrum spread spectrum zender.

B.l.: Spectrum spread spectrum zender.

B.2.: Plaatsing spectrum van spread spectrum zender in het totale spectrum.
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1. Samenvatting opdracht.

Beschrijving afstudeerproject.

Bij patiënten is het vaak nodig meerdere signalen te meten (zoals EEG, bloeddruk,
temperatuur, EeG, etc.). Dit meten is nodig ter bewaking of bij een onderzoek waar over
een langere periode gemeten moet worden. Vandaag de dag wordt dit meestal gedaan door
de patiënt te bedraden aan een gegevens verwerkend apparaat of door de patiënt een
apparaat te laten dragen dat de gegevens opslaat.

Bedrading of het bij zich dragen van opnameapparatuur zorgt toch voor een zekere mate
van belemmering voor de patiënt of voor het personeel dat de patiënt verzorgt en
behandelt.

Medische telemetrie is een manier om deze problemen voor een deel op te lossen. Laat de
patiënt een of meerdere zenders dragen (zenders die elk één van de te meten signalen
uitzendt), licht en klein die geen belemmering voor patiënt en omgeving vormen.

De "patiënt" kan ook een proefpersoon zijn, waar onderzoek op uitgevoerd wordt, waarbij
het bijvoorbeeld belangrijk is dat deze een grote bewegingsvrijheid moet bezitten,
bijvoorbeeld bij een sportkeuring.

Door een vorige afstudeerder is er onderzoek gedaan naar spread spectrum telemetrie,
vooral op het theoretische gebied, waaruit gebleken is dat spread spectrum telemetrie zeer
goed als medische telemetrie te gebruiken is.

Afstudeeropdracht.

Mijn afstudeerproject is het realiseren van een prototype voor onderzoek van de
bruikbaarheid van spread spectrum telemetrie.

Kern literatuuronderzoek.

Een eventueel logisch vervolg op het gebruiken van sensoren die via kabels verbonden
zijn aan meet-apparatuur, waarbij men deze kabels gaat vervangen door medische spread
spectrum telemetrie, is het combineren van de sensor met de telemetrie apparatuur.

Een zender wordt dus gecombineerd met een sensor die iets meet, een intelligente sensor.
Hierbij gaat de sensor samen met de zender een vaste eenheid vormen, iets wat zich
uiteindelijk tot een geïntegreerde hybride schakeling moet vormen.

De sensor gaat zich gedragen als een eenheid om een bepaalde grootheid te meten, die als
resultaat dan een universeel signaal afgeeft aan de verwerkingsapparatuur; universeel ten
opzichte van andere "sensoren".
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De kernpunten van het literatuuronderzoek zijn de volgende:

- Intelligente sensoren.
- Sensoren in combinatie met telemetrie (met name spread spectrum).
- Een combinatie van telemetrie en intelligente sensoren.

Het gaat hier vooral om een algemeen inzicht te krijgen, in betrekking tot een eventuele
verdere stap op het gebied van medische sensoren en spread spectrum telemetrie.

83



2. Lijst van zoektermen.

Onderstaande lijst bevat de zoektermen die gebruikt zijn voor het literatuur onderzoek. De
lijst is onder te verdelen in twee lijsten. Een lijst op het gebied van sensoren en de andere
lijst als combinatie van de vorige lijst en telemetrie (verband tussen het onderzoek van de
vorige afstudeerder en het huidige literatuuronderzoek).

Bij de zoektermen worden enkel en meervouden en eventuele spellingvarianten
meegenomen, omdat deze toch in feite op hetzelfde betrekking hebben.

Lijst 1:

- intelligent AND sensor

- intelligent AND sensor AND (medicalOR biomedical)

Lijst 2:

- (telemetry OR biotelemetry alt (spread spectrum))
AND sensor

- (telemetry OR biotelemetry OR (spread spectrum))
AND Intelligent AND Sensor

- (telemetry OR biotelemetry OR (spread spectrum))
AND intelligent AND sensor AND (medicalor biomedical)
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3. Lijst van geraadpleegde bronnen.

Hieronder staan de twee lijsten van de geraadpleegde bronnen.

Lijst 1:

VUBIS
SCIENCE CITATION INDEX, citatie analyse
SCIENCE CITATION INDEX, op titelwoord
INSPEC, gedrukte versie
INSPEC, cdrom, 1990 - maart 1995
NTIS, cdrom, 1983- juni 1995

Lijst 2:

VUBIS
SCIENCE CITATIüN INDEX, citatie analyse
SCIENCE CITATIüN INDEX, op titelwoord
INSPEC, gedrukte versie
INSPEC, cdrom, 1990 - maart 1995
NTIS, cdrom, 1983 - juni 1995

Bij VUBIS is gekeken naar de trefwoorden, waarbij gekeken is naar de nederlandse
vertaling van de engelse zoektermen.

6
32
39

6
144
95

o
o
1
o

15
8

Voor de uitkomst van de lijsten zijn de zoektermen genomen die tot een beperking van het
aantal artikelen hebben gezorgd.

In lijst 1 is het aantal artikelen bij INSPEC (cdrom) en NTIS (cdrom) beperkt. Er is een
extra selectie uitgevoerd bij deze twee, omdat het totaal aantal artikelen te groot was. Bij
INSPEC was dit 2325 en bij NTIS was dit 1329.

85



4. Selectie criteria.

Om opgenomen te worden in de definitieve literatuurlijst, heb ik de gevonden literatuur
getoetst aan de volgende selectie criteria:

- Artikelen die geschreven zijn in de nederlandse, duitse of engelse taal worden
meegenomen, artikelen in een andere taal worden in principe niet meegenomen.

- Artikelen die over telernetrie en sensoren gaan worden meegenomen.

- Als de artikelen over spread spectrum gaan worden ze zeker meegenomen.

- Als de artikelen wel de trefwoorden bevatten, maar niet de bedoeling van die
trefwoorden bewoorden, dan worden die artikelen niet meegenomen. Bijvoorbeeld
"intelligent" heeft meerdere betekenissen, waarbij het hier niet gaat om intelligent
bij regelen met behulp van sensoren, maar meer in de vorm van samenvoeging van
telemetrie en sensor met eventuele signaalbewerking tussen de telemetrie-zender en de
sensor.

- Toepassingen waarbij het gebruik van telemetrie en sensoren naar voren komt, worden
meegenomen.
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5. Diagram van de sneeuwbalmethode.

Zie voor de betekenis van de afkortingen van het onderstaand diagram hoofdstuk 9.

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

Figuur 5.: Sneeuwbalmethode.

Uit het diagram blijkt dat er weinig tot geen relaties bestaan tussen de artikelen. Echte
harde relaties zijn er niet.
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6. Diagram van de citatie methode.

Door alle artikelen uit de sneeuwbalmethode als uitgangspunt te nemen is het onderstaand
diagram te verkrijgen.

Zie voor de betekenis van de afkortingen van het onderstaand diagram hoofdstuk 9.

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

Figuur 6.: Citatie methode.

Relaties zijn er wel, maar niet overdadig, wat ook wel te verwachten was, gezien de
resultaten van de sneeuwbalmethode.
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7. Relatiepatroon.

Het relatie patroon van de gevonden literatuurverwijzingen met betrekking tot de concept
inhoudsopgave is weergegeven in tabel 1.

Zie voor de betekenis van de afkortingen hoofdstuk 9.

De relatie tussen referenties en hoofdstukken is beperkt tot een klein aantal hoofdstukken.
Dit komt omdat het niet mogelijk was de gehele afstudeeropdracht te gebruiken in het
literatuuronderzoek. Dit kwam doordat mijn voorganger in feite al een literatuuronderzoek
op het gebied van mijn afstuderen had gedaan. Gekozen is daarom dus voor een
literatuuronderzoek van een gedeelte van mijn afstuderen. Dit literatuuronderzoek kan dan
van belang zijn bij het verder vervolgen van het onderzoek na mijn afstuderen, door een
volgend persoon.

Een precieze relatie verwijzing is op dit moment nog niet goed mogelijk en is ook niet
goed te realiseren omdat het in die hoofdstukken over de grote lijn zal gaan en niet
specifiek over te bespreken of te gebruiken artikelen. Het literatuuronderzoek is vooral een
verdere stap in het onderzoek.

De relatie verwijzing heeft betrekking op de hoofdstukken 2., 2.1. en 2.2.

2. Sensoren en medische telemetrie.
2.1. Waarom een sensor met medische telemetrie gebruiken.
2.2. De mogelijkheden.

Tabel 1.
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8. Conclusies en aanbevelingen.

Het is van groot belang om zich te beperkingen in het aantal publikaties, waarbij wel de
kans aanwezig is dat een belangrijk artikel over hoofd gezien wordt, omdat men maar een
beperkte periode heeft om zich te oriënteren en te zoeken.

Met INSPEC op cdrom is het gemakkelijk om artikelen te vinden, waarbij het zeer
gemakkelijk is om randvoorwaarden toe te passen waardoor men het aantal artikelen kan
beperken en men sneller relevante artikelen kan vinden.

De gedrukte versie van INSPEC heeft niet de voordelen van het gemakkelijk opzoeken
zoals de versie op cdrom. Relaties tussen onderwerpen onderling zijn moeilijker te vinden
en er is een reële kans dat men juist dat ene artikel mist dat belangrijk is. De kans hierop
bij cdrom is veel minder.

Het handigste zou zijn alle informatie op cdrom te zetten of online (nog veel recenter!),
onderzoek kan hierdoor zeer vereenvoudigd worden, betrekkingen en relaties zijn hierdoor
sneller te vinden en het geheel is ook beter te verwerken.

De artikelen die ik gevonden heb, staan hoofdzakelijk op zich zelf. Er zijn hierbij weinig
tot geen referenties die door meerdere personen gebruikt zijn op het gebied waar naar
gezocht werd.

Er zijn over het algemeen bijna geen relaties tussen de artikelen onderling. De artikelen
zijn vooral op zich zelf gebaseerd op het door hun onderzochte gebied.

Relaties tussen artikelen zijn er in eerste instantie niet, wat eerst tot een teleurstelling
leidde. In tweede instantie is hier wel iets positiefs aan, als er bijna geen relaties zijn
tussen de artikelen, dan betekent dit dat er nog een niet ontgonnen gebied vrij ligt. Dus
een zeer goede mogelijkheid tot verder onderzoek.

Artikelen zijn vooral geschreven door personen die het door mij onderzochte gebied
gebruiken, maar dit niet als hoofdonderwerp hebben.

VUBIS is een systeem dat relatief weinig informatie biedt over de desbetreffende boeken,
die gekozen zijn met behulp van de trefwoorden, hierbij is het bijna onmogelijk om kruis
relaties te weten te komen. Er komen hierdoor maar weinig boeken te voorschijn, die
uiteindelijk dan ook nog minder specifieke informatie weergeven als artikelen (deze zijn
ook vaak actueler).

Men zou eigenlijk zoiets moeten hebben zoals op het internet, waar men "zoekmachines"
kan starten die dan zelfstandig informatie gaan vergaren, waarbij deze ook nog een keer
automatisch deze informatie naar je toe zouden kunnen brengen. Je hoeft zelf niet te
zoeken en relatie patronen kunnen automatisch gegenereerd worden.
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