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Bitbus data transport met galvanische scheidingen 

Abstract: 

Voor een bitbus systeem in een rauwe omgeving zijn galvanische scheidingen 

noodzakelijk. Dit rapport geeft verschillende mogelijkheden weer om zo'n 

galvanische scheiding te implementeren. 

Een van de mogelijkheden zal gedetailleerd worden beschreven. 

Langs de te besturen objecten loopt ten behoeve van bitbus een aparte ringleiding. De 

verschillende bitbus componenten welke staan opgesteld bij deze objecten, worden 

via opto-couplers aan deze ringleiding gekoppeld. 

P.P.M. Jansweijer / J J. Hogenbirk 

DIGEL 78 NIKHEF-K 1988 
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1 Inleiding 

Voor het realiseren van Update ontstaat de behoefte om vanaf een centraal punt, 

ongeveer 100 magneetunits (magneeM-voeding etc.) te besturen. Deze magneetunits 

bevinden zich bij de bundel-opslagring welke zich over een afstand van 200 i. 300 

meter uitstrekt. De besturing kan via het bitbus systeem worden verwezenlijkt 

Bitbus is een multi-processor systeem, gebaseerd op de 8044 micro-processor van 

Intel. Elke micro-processor, met bijbehorende interfacing naar het 

communicatiekanaal, wordt een "node" genoemd. Op het communicatiekanaal is een 

"master"-node en een aantal "slave"-nodes aangesloten. De master-node zal in het 

bovenbeschreven centrale punt worden opgesteld. Iedere magneetunit krijgt een eigen 

slave-node, zodat bij elke magneetunit een autonoom meet- en regel-systeem ontstaat 

De communicatie tussen de nodes vindt plaats via een seriële verbinding (figuur 1). 

De master-node krijgt via deze verbinding een overzicht van het hele 

magneetunit-systeem. De magneetunits worden met behulp van de slave-nodes door 

de master-node bijgestuurd. 

Intel levert een aantal remote control boards waarmee bovengenoemd systeem 

gemaakt kan worden (IRCB 44/10 & ISBX 344 [3]). Een nadeel van de standaard 

Intel opzet is dat alle nodes galvanisch aan elkaar gekoppeld zijn. Voor de 

bovenbeschreven toepassing is het echter noodzakelijk om de nodes galvanisch te 

scheiden. 

Master node 

(t/VW^ i/\A/va 

^ * 

ywva 
Slave node 

^ magneetunits ̂ ^ 

figuur 1 



Om een galvanische scheiding te realiseren is gekozen voor opto-couplers. Alvorens 

deze optische scheiding te beschrijven zullen in hoofdstuk 2 en 3 de achtergronden 

worden belicht, die tot deze keuze hebben geleid. 
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2 Data overdracht in het bitbus systeem 

Bij het ontwerpen van een galvanische scheiding voor bitbus zijn twee lagen uit het 

theoretische OSI (Open Systems Interconnection) model van ISO [1] van belang; de 

fysieke laag en de datalink laag. 

-De fysieke laag: 

De communicatie tussen de nodes vindt plaats via een verbinding welke gebaseerd is 

op de RS48S standaard [2] met aanvullende bitbus specifiekatics. RS485 

specificeert de zenders en ontvangers waaruit de verbinding is opgebouwd. De 

gebruikte connectoren en bitsnelheden etc, zijn binnen het bitbus systeem 

vastgelegd [3]. 

-De datalink laag: 

Het dataverkeer wordt door een subset van het HDLC-protocol (High level 

Data-Link Control) [1] verzorgt. Van belang is hoe de te verzenden bitstroom is 

opgebouwd. 

De fysieke laag biedt de mogelijkheid om het dataverkeer binnen de standaard opzet 

(d.w.z. zonder galvanische scheiding) in twee modes plaats te laten vinden. Deze 

modes zijn synchronus mode en self clocked mode. Hieronder volgt een beschrijving 

van de twee modes; in tabel 1 staan de mogelijkheden van de modes onder elkaar. 

-Synchronus mode: 

In de synchronus mode worden twee signalen via twee balanced twisted pairs 

verzonden. Deze signalen heten "data" en "dataclock". De bitsnelheid bedraagt 500 

Kbits/sec tot 2,4 Mbit/sec. Er mogen maximaal 28 nodes langs maximaal 30 meter 

kabel worden geplaatst. 

-Self clocked mode-

In de self clocked mode kan een systeem worden opgebouwd met meer nodes, langs 

een langere kabel, dan bij synchronus mode. De kabel wordt dan opgesplitst in 

verschillende kabelsegmenten. De verschillende kabelsegmenten kunnen m.b.v. 

repeaters aan elkaar gekoppeld worden. Elk kabelsegment mag maximaal 28 nodes 

bevatten. 

In de self clocked mode detecteert de ontvanger de dataclock informatie uit de 

flanken van het data signaal. Omdat repeaters deze dataclock informatie vervormen, 

is het aantal te gebruiken repeaters beperkt. 

De self clocked mode kan, naar keuze, met 375 Kbit/sec of 62,5 Kbit/sec werken. 

Bij een snelheid van 375 Kbit/sec mogen maximaal twee repeaters gebruikt weden. 

De maximale lengte van een kabelsegment bedraagt 300 meter. 
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Maximum aantal nodes toe
gestaan in een kabelsegment 

Maximum aantal repeater-
nodes toegestaan in een bitbus 
netwerk 

Maximum aantal nodes toe
gestaan in een bitbus netwerk 

Bitsnelheden 

benodigde aderparco 

Maximale toegestane lengte voor 
een bitbus segment 

Maximale toegestane lengte voor 
een bitbus netweA 

Synchronus 
nude 

28 

0 

28 

SOOKtot 
2.4Mbit/sec 

2 

30 meter 

30 meter 

Self clocked mode I 

28 

2 bij 375Kbit/sec 
10bij62,5Kbit/sec 

250 

375KA62,5Kbit/sec 

1 (zonder repeaters) 
2 (met repeaters) 

300 m bij 375 Kbit/sec 
1200 m bij 62,5Kbit/sec 

9O0mbij375Kbit/sec 
13,2 Km bij 62,5Kbit/sec 

tabel 1 

Bij een snelheid van 62,5 Kbit/sec mogen maximaal 10 repeaters worden gebruikt. 

De maximale lengte van een kabelsegment bedraagt 1200 meter. 

De self clocked mode gebruikt twee signalen welke via twee balanced twisted pairs 

worden verzonden. Deze signalen heten "data" en "Request To Send" (RTS). Het 

RTS signaal is nodig indien repeaters worden gebruikt Het RTS signaal geeft aan in 

welke richting de repeaters moeten versterken; van de master node naar de slave 

nodes of vise versa. 
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3 Mogelijkheden voor een galvanische scheiding bij de 
magneetunit-applikatie 

In synchronus mode kunnen geen repeaters gebruikt worden, welke een 

richtingssignaal nodig hebben. Om voldoende (ongeveer 100) nodes aan een 

verbinding zonder repeaters te koppelen, is het noodzakelijk dat iedere node een zeer 

hoge ingangsimpedantie bezit. Een systeem met dergelijk hoge ingangsimpedanties is 

moeilijk te realiseren. 

Het is mogelijk om repeaters te gebruiken welke geen richtings signaal (RTS) nodig 

hebben en die toch bidirectioneel kunnen werken (denk aan de "vork" in de telefonie). 

Zulke repeaters zijn echter moeiklijk te maken. 

De bitsnelheid (synchronus mode werkt met 500 Kbit/sec tot 2,4 Mbit/sec) is een 

beperking voor de lengte van de kabel die gebruikt gaat worden. De lengte van de 

kabel in de magneetunit-applikatie is relatief lang (200 i 300 meter). Met een 

dergelijke lengte en bitsnelheid ontstaan problemen door looptijd verschillen tussen 

het data- en dataclock-signaal, de stiigtijd van de pulsen in de kabel en puls smearing 

in de kabel. Synchronus mode is hierdoor voor de magneetunit-applikatie ongeschikt. 

Daarom is verder voornamelijk ingegaan op de self clocked mode. De meest voor de 

hand liggende mogelijkheden om voor de magneetunit-applikatie tot een galvanische 

scheiding te komen, zijn de volgende: 

a) Geleidende ringleiding; uitkoppelen met trafo's 

b) Geleidend stemetwerk; uitkoppelen met trafo's *) 

c) Glasvezel ringleiding; uitkoppelen met lichtgeleider 

d) Glasvezel ringleiding; vezel van node naar node 

e) Geleidende ringleiding optisch uitkoppelen 

f) Glasvezel stemetwerk *) 

3a Geleidende ringleiding; uitkoppelen met trafo's (figuur 2) 

De code die wordt overgezonden is NRZI met zero bit insertion [1,3] (datalink laag). 

De worst case bitstroom die gedurende een bericht (+/- 25 bytes [4]) verzonden moet 

worden bestaat uit: 5 enen, 1 nul, 5 enen etc. 

*) met stemetwerk wordt hier een netwerk bedoeld waarbij alle kabeltjes van de nodes naar een 

centraal punt worden geleid, 
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Master node r-HB 
TZ3 
C2 

TZ3 
nn 

Slave node 

^ L Repeater _ ^ 

Slave node Slave node 

figuur 2 

De trafokern moet gedurende zo'n message uit verzadiging blijven. 

De nullast-L dient zo groot mogelijk te zijn om een zo hoog mogelijke 

ingangsimpedantie voor iedere node te verkrijgen. De ingangsimpedantie kan echter 

niet zo groot gehouden worden dat een repeaterloze link gemaakt kan worden. De 

stijgtijden die de trafo haalt worden bepaald door de spreidings-L en de belastings-R. 

Er dient een optimum gevonden te worden tussen de nullast-L en de spreidings-L. 

Een trafo die alle mogelijk te gebruiken bitsnelheden, behorende bij bitbus, kan 

overdragen is niet te vervaardigen. Een trafo voor de bitsnelheden van de self clocked 

mode alleen, is wel goed mogelijk. 

De kern van de trafo die het richtings signaal scheidt zal door de grote DC offset in 

verzadiging gaan. Deze DC offset wordt veroorzaakt doordat het richtingssignaal 

voortdurend in één stand staat. Het signaal veranderd slechts wanneer een slave-node 

data naar de master-node wil verzenden. 

In figuur 3 staan twee testschema's. In de testschema's is afgezien van bidirectioneel 

dataverkeer. De drivertrap uit figuur 3b kan niet tri-state worden geschakeld. De 

wikkelgegevens van de trafo staan in appendix A vermeld. 

figuur 3a figuur 3b 
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Tussen de trafo en de RS48S zender dient enige impedantie aanpassing plaats te 

vinden. Een RS48S zender dient een DC ohmse weerstand te sturen [2]. Hierdoor zijn 

weerstanden in serie met de trafo noodzakelijk (figuur 3a). Deze weerstanden 

beperken het te versturen vermogen. 

Het geeft problemen (overshoot etc.) om de zelfinduktie van de trafo uit een RS48S 

zender (SN75174) aan te sturen. Een drivertrap welke uit de node gevoed kan worden 

is hiervoor een oplossing (figuur 3b). 

3bGeleidend sternetwerk; uitkoppelen met trafo's (figuur 4) 

Een voordeel van een dergelijke aanpak, to.v. de aanpak onder 3a is dat de nodes een 

laagohmiger ingangsimpedantie mogen hebben. Hierdoor wordt de nullast L kleiner 

zodat de stijgtijden van de pulsen over de trafo korter worden. Een nadeel is dat 

enorme hoeveelheden kabel nodig zijn. De problemen bij deze aanpak komen verder 

overeen met de onder 3a genoemde problemen. 

Maflernode -II: 
ra 

-»~m—| 

rn 
Slave node 

czr 
en 

Slave node Stave node 

figuur 4 

3c Glasvezel ringleiding; uitkoppelen met lichtgeleider (figuur 5) 

Bij het uitkoppenelen van lichtgeleiders ontstaat grote demping. Splitters die slechts 

een klein gedeelte van de lichtenergie uitkoppelen zijn moeilijk verkrijgbaar. 

Er zijn twee glasvezels nodig om het bidirectionele data signaal over te zenden. 

Eventueel hiervoor te gebruiken "duplex" glasvezelkabel, is bij Hewlet Packard 

verkrijgbaar (HFBR 3100 [5]). De glasvezels worden met twee connectoren aan de 

zender en ontvanger gekoppeld. 
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Mister node a i J 

n o 
* 

Stave node Slave node Slave node 

figuur 5 

3d Glasvezel ringleiding; vezel van node naar node (figuur 6) 

Het voordeel van deze opzet is, dat veel nodes zonder repeaters aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden. Iedere node op zich fungeert als repeater. Een nadeel is echter dat het 

gehele systeem uitvalt als één van de nodes defect raakt 

De benodigde glasvezelcomponenten zijn standaard door Hewlet Packard leverbaar. 

Deze componenten zijn HFBR 1510/-2501 [5]. Deze fiber kan data met een snelheid 

van 5 Mbaud over 17 meter verzenden. Bij langere afstanden wordt het moeilijker om 

standaard fiber-componenten te verkrijgen. 

Master node ld £ 

Slave node 

I 
D 

Stave node Slave node 

figuur 6 

3e Geleidende ringleiding; optisch uitkoppclen (figuur 7) 

Het voordeel van deze opzet ten opzichte van die uit 3a is dat signalen ook DC 

doorgegeven kunnen worden. Dit is met name voor het richtingssignaal (RTS) 

belangrijk. De voeding voor de master zijde (ringleiding zijde) van de optische 

scheiding kan vanuit de ringleiding worden betrokken (uit het aderpaar voor de 

voeding van de repeaters). Dit verhoogd het storingsrisico voor het gehele systeem. 

Eventueel is het mogelijk om i.p.v. de voedingskabel, iedere node van een DC-DC 

converter te voorzien. De master zijde van de optische scheiding kan dan vanuit de 
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slave-node gevoed worden. Het voordeel hiervan is dat het storingshsico voor het 

gehele systeem iets afneemt. Bijkomend voordeel is dat een DC-DC converter een 

beter rendement heeft dan een driepotige spanningsregelaar. Dit komt de thermische 

huishouding ten goede. 

Master node K3 
Q Q 

Repeater + 
u 

Slave node Slave node Slave node 

figuur 7 

3f Glasvezel sternetwerk (figuur 8) 

Nadeel van deze oplossing is dat enorme hoeveelheden glasvezel nodig zijn. 

Bovendien heeft iedere node twee glasvezels nodig om bidirectioneel dataverkeer 

mogelijk te maken (zie ook 3c). Zoals al onder 3d vermeld staat, is het moeilijker om 

standaard glasvezelcomponenten voor langere afstanden te verkrijgen. 

Master node "KI 
s 

g?:11 

U D 
Slave node Slave node Slave node 

figuur 8 

3g Samenvatting 

Een geheel passief communicatiekanaal is met 100 nodes langs 200 & 300 meter kabel 

vrijwel niet mogelijk. Hierdoor zijn repeaters nodig. Dit geeft echter een verhoogd 

storingsrisico. Omdat repeaters een richtingssignaal nodig hebben, kan het bitbus 

systeem het beste in self clocked mode werken. 62,5Kbit/sec heeft de voorkeur boven 
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375Kbiisec, omdat een lage bitsnelheid meer repeaters in het systeem toelaat. 

Hierdoor kunnen meer nodes langs een langere kabel geplaatst worden. 

De oplossing onder 3e, is voor de magneetunit-applikatie de meest doeltreffende. 

Deze oplossing staat in de volgende hoofdstukken gedetailleerd beschreven. 
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4 Beschrijving van een bitbus systeem met een optische scheiding 

Hieronder wordt een mogelijke systeem opbouw globaal beschreven. De preciese 

uitwerking hiervan is op dit moment nog niet bekend. 

Het bitbus sysieem moet in self clocked mode, op een snelheid van 62.5 Kbit/sec 

werken. De ringleiding wordt gevormd door kabel van het type P3MSP (BICC). 

Elektrische eigenschappen van deze kabel staan beschreven in appendix B: 

"Kabelgegevens". De kabel bestaat uit drie getwiste aderparen, welke afzonderlijk van 

een shield zijn voorzien. Over de kabel worden de volgende signalen verzonden: 

-1 aderpaar voor DATA/DATA* 

1 aderpaar voor RTS/RTS* 

-1 aderpaar; + i 2V en GND = voeding (alleen voor de repeaters). De voeding van de 

optische scheiding aan de kabelzijde komt via een DC-DC converter (galvanische 

scheiding) uit de slave node (zie hoofdstuk 5). 

- shield is RGND = aarde waartegen de differentiële signalen gedefinieerd zijn. 

Op de punten waar een node geplaatst wordt, wordt de kabel onderbroken. De twee 

uiteinden worden via twee wartels in een kastje gevoerd (b.v. polycarbonaatkast met 

bijpassende wartels; leverancier CITO Benelux). Het kastje wordt op de muur 

gemonteerd waarlangs ook de kabel loopt. In het kastje bevindt zich een grondprint. 

Op deze print zijn twee 9 polige kroonstcnen (b.v. Phönix klemmen; leverancier 

CITO Benelux) gemonteerd waarin de aders van de twee kabeleinden worden 

vastgeschroefd (6 aders van de 3 twisted pairs en 3 van de shields). De polen van de 

kroonstenen worden op de grondprint paarsgewijs doorverbonden zodat de kabel 

elektrisch on-onderbroken door het kastje loopt. Tevens wordt van iedere 

doorverbinding een aftakking gemaakt naar een 13 polige DIN 41617 connector 

welke zich eveneens op de grondprint bevindt De print van de optische scheiding zelf 

wordt in de deksel van het kastje gemonteerd. Als de deksel met de 

optische-scheiding-print op het kastje wordt gemonteerd past de DIN 41617 

connector van de optische-scheiding-print precies in de connector van de 

grondplaatprint. Op de deksel zelf bevindt zich een 9 polige D-connector welke de 

verbinding van de optische scheiding naar de node tot stand brengt 
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5 Het schema van de optische scheiding (figuur 9) 

Als het Request To Send (RTS) signaal aan de slave zijde niet is aangesloten, of als 

dit logisch "1" is, is de uitgang van IC4a hoog. Hierdoor is IC3b enabled. Ql is in 

geleiding zodat IClb en IC2b zijn disabled. IClb en IC2b zijn daarom tri-state; een 

eventuele volgende optische scheiding of repeater, ziet via zijn pull-up weerstanden 

(hier R10 en Rl 1) een logische "1" als RTS signaal. In deze stand zal data vanaf de 

master via IC la, opto-coupler IC5 en IC3b doorgegeven worden aan de slave. 

Indien het RTS signaal logisch "0" is, is IC3b disabled. Ql is uit geleiding zodat 

IClb en IC2b zijn enabled. De logische "0" op de RTS lijn zal nu via IC2b worden 

doorgegeven. Data van de slave, kan nu via IC3a, IC6 en IClb naar de master 

worden doorgegeven. 

De optische scheiding is met behulp van de zenerdioden Dl t/m D8 beveiligd tegen 

transients en kortstondige overspanning, afkomstig van de ringleiding (masterzijde). 

De voeding wordt door de slave-node verzorgt. Vanuit de 12V welke op de bitbus 

connector van de slave-node aanwezig is, wordt met IC8,5V gemaakt. De voeding 

voor het deel van de optische-scheiding aan de master zijde, wordt verzorgt door een 

DC-DC converter. Deze DC-DC converter maakt 5V van de 12V van de slave-node. 

De in- en uitgang van de DC-DC converter zijn galvanisch van elkaar gescheiden. 

Rond de DC-DC converter zijn enige condensatoren (Cl t/m C5) en spoelen (LI & 

L2) aangebracht. Deze dienen om spijkers op de voedingslijnen, welke ontstaan ten 

gevolge van het schakelen van de DC-DC converter, zoveel mogelijk te 

onderdrukken. 
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Appendix A: Trafo wikkelgegevens 

In het hierna volgende wordt berekend en beschreven hoe de trafo uit de testschema's 

van hoofdstuk 3a is opgebouwd. 

In het slechtste geval zal de trafo een signaal door moeten geven dat uit allemaal enen is 

opgebouwd. Door zero bit insertion ontstaat het volgende signaal: 5 enen, 1 nul etc. Ook 

een vlag moet nog kunnen worden doorgegeven. Een vlag bestaat uit 1 nul, 6 enen, 1 

nul etc. Bij de berekening van de trafo wordt uitgegaan van dit signaal. 

Het signaal heeft bij een bitsnelheid van 62,5Kbit/sec een periodedui r van 8/62500 Sec 

= 128 ^S. De grondfrequentie van dit signaal is dus 7,8 KHz. Voor deze frequentie 

dient de impedantie van de trafo redelijk hoog te zijn: voor de te~tschakelingen uit 

hoofdstuk 3a wordt uitgegaan van ca 5KQ. De impedantie van de trafospoel dient 

daarom ongeveer 100 mH te zijn. 

Kerngegevens [6]: 

Trafokem 

Materiaal 

LJzerweglengte 

lJzerdoorsnedc 

IJzer mu 

Breedte van wikkclvcnster 

Hoogte van wikkelvenster 

Gemiddelde weglengte 

Maximale inductie 

E-20 

3E1 
1 = 4,28 cm 

O = 0,3l2cm2 

Hr = 2100 

10.8 mm 

2,75 mm 

38 mm 

0,2 Tesla (punt 

maximale piekstroom 

zie figuur 10) 

Ipiek * ° v / 5KQ = 1,2mA * marge = ca. 3 mA (6V is de 

maximale amplitude van een signaal uit een RS485 zender 

12]). 

Berekening: 

H = n.I = N.I/l B = m>.Ml = N.LMo.Ml 

0 = ƒ B dO = N.I,m).M> /1 0omv - N - 0 = N 2 . I . M O - M > ' * 

Ujnd - d 0 o m v ' * - L.di /dt => L - N 2 ^ ^ O/1 

A]-L/N 2«Mo.f i r .O/1 
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dynamic curve*, f * 10 kHz 

S00 

- ? 0 C 20 40 60 80 TOO 300 500 700 900 

figuur 10 

L = 100 mH, Al = 1920.10-9 [6] => N = 228 windingen 

Bjnax = N.Ipiefc.no Mr'' =» 228.3.10"3AJtJ0-7.2100 / 4,28.10"2 = 42 mTesla 

Deze Bjjjjm voldoet aan de gestelde eis van een maximale inductie van 0,2 Tesla. 

De primaire en secundaire wikkeling worden ieder 3 x 76 =228 windingen. Indien 

koperdraad 0 0,12 gebruikt wordt is met 76 windingen precies een spoelkokerbreedte 

gevuld. 

Om een zo klein mogelijke spreidings-L te krijgen wordt de trafo gewikkeld zoals in 

figuur 11 staat aangegeven. De gemeten nullast-L en spreidings-L van de test trafo zijn 

respectievelijk: 108 mHen 19,5 |iH. 

aansluitingen 
2x 3x 76 wnd. 

:£ 
pnmaire 

secundaire aire J 

wtkkelschema voor de primaire 
t.o.v. de secundaire in het wikkel 

venster 

figuur 11 
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Appendix B: Kabelgegevens 

In het volgende staat weergegeven hoe aan de kabel P3MSP gemeten is. De kabel bestaat 

uit drie getwiste adeiparen welke allen afzonderlijk afgeschermd zijn. De volgende 

eigenschappen van de kabel zijn gemeten: de ZO van een aderpaar, de ZO van een ader 

ten opzichte van het shield, de demping en de koperweerstand 

De ZO van een getwist aderpaar is met behulp van het schema uit figuur 12 gemeten. 

ö l van de drie aderparen van 
1 100 meter P3MSP 

figuur 12 

De ZO van de kabel wordt differentiaal gemeten ten opzichte van het shield. Uit de 

pulsdoos (Philips PM5786B) komen twee bipolaire pulsjes welke met elkaar in tegenfase 

zijn. De leading en trailing edge van de pulsdoos worden zo snel mogelijk gezet (ca. 

2nS). De pulsduur wordt ingesteld op ca. 400 nS. Draai aan potmeter R totdat in het 

signaal U^iffa ( = U2 - Uj zie foto 1) minimale reflectie optreedt. Maak de 47Q 

weerstand en potmeter ü los, en meet de weerstand. Hieruit volgt: 

ZO =102® 

Het schuine dak van U<jjffa op foto 1 is te weiten aan de koperweerstand die toeneemt 

naarmate de puls verder in de kabel doordringt. De puls kan gezien worden als een 

spanningsbron met impedantie ZO (figuur 13). 

De ZO van de kabel ten opzichte van het schield is volgens het schema uit figuur 14 

gemeten. 

De leading en trailing edge van de puls uit de pulsdoos worden zo snel mogelijk gezet 

(ca. 2nS). De puls duur wordt op 150 nS gezet 
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fotol 

Udjffa. Reflectie treedt op na 2 * L * 5 nS/meter = 1000 nS (divisie 6 & 7 op de foto) 

©[V 
Toenemende 

koperR 2° 

© puls onderweg 
in kabel 

figuur 13 

56Q 

1 van de drie aderparen van 
100 meter P3MSP 

PM5786B 

figuur 14 
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Draai aan potmeter R zodat minimale reflectie in het signaal Ui optreed. Maak de 

potmeter los en meet de weerstand. Hieruit volgt: 

ZOader-shield r 2 6 n 

De demping van de kabel is met behulp van het schema uit figuur 12 gemeten. De 

pulsdoos geeft twee bipolaire pulsjes. De leading en trailing edge van de pulsdoos 

worden zo snel mogelijk gezet (ca. 2nS). De pulsduur wordt ingesteld op ca. 4 jxS. 

Op foto 2 staat U îffa (= U2 - U \). Op foto 3 staat U îffb (= U4 - U3). 

De demping is: 

20 Log (Udiffb / Udiffa) = 20 log (211 / 248) = -1,4 DB /100 meter (periodeduur 

van het signaal is 14 (is => meting bij ca 70 KHz!) 

Ten slotte is de koperweerstand van de kabel, met behulp van de ft-meter gemeten. 

De koperwjerstand van een ader en van het shield zijn: 

ader => 8,6 Q /100 meter = 86 Q / Km 

shield => 2,9 il 1100 meter = 29 Q / Km 

m <®o w flföp 
i - r r - ' " ' -

v̂  
foto 2: Udiffa. 

21 



r * * " » ' " W l l l l l ' " " " " ^ r 

foto 3: Udiffb. 
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