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1. Inleiding

In de groep Radio & Datatransmissie ~rdt ooder andere gewerkt aan

integratie van tv-ontvangers. Integratie is voor verschillende

doeleirrlen interessant, te weten:

toepassingen voor miniatuur-tv-ontvangers

vervanging van tuner-secties in bestaande

tv-ontvangers.

De eerste toepassing stelt andere eisen aan een systeem dan de tweede;

er zijn oog geen <XI'l1plete tv-ontvanger IC' s op de markt, dus is hier

het realiseren van functies een eerste doel. Het vervangen van de

tuner-sectie in een conventionele tv-ontvanger heeft als voordeel

kostenbesparing bij een groot toepassingsgebied. Dit gaat echter

alleen op als aan hoge kwaliteitsnormen ~rdt voldaan. De

verschillerrle eisen geven aanleiding tot verschillende

orrlerzoeksrichtingen. Dit ~rdt in hoofdstuk 2 nader toegelicht.

Voor het integreren van de tuner-sectie dient een niet-conventioneel

concept toegepast te ~rden. Naar aanleidL19 van eerdere ooderzoeken,

ervaringen [2], en besprekingen [1]; is een eerste systeeroc>pzet

gekozen. Deze keuze kant neer op gebalanceerde, synchrone deJrodulatie

gevolgd door remodulatie naar de conventionele middenfrequentie. Dit

principe ~rdt beschreven in hoofdstuk 3.

Het doel van deze studie is art na te gaan of de gekozen opzet

voldoerrle mgelijkheden biedt art een verder ooderzoek te

rechtvaardigen. Hierbij dienen de mgelijkheden van de

hoogfrequent-technologieen in egenschouw genanen te ~rden.

De kwal i teit van een ootvanger volgens het genoenrle principe hangt

zeer sterk af van de mate waarin de verschillerrle bewerkingen

voldoerrle gebalanceerd uitgevoerd kunnen ~rden. Het ligt voor de hand

dat een ooderzoek in eerste instantie toegespitst is op het vastleggen

van eisen voor deze balans en daarmee samenhangende zaken. In

hoofdstuk 4 wordt de samenhang tussen eisen en kwaliteit bij het

gekozen concept uitgelegd waarna in de hoofdstukken 5 en 6 de

hoofdpunten behandeld \lIOrden.

Het behandelen van balans-eigenschappen resulteert veelal in het

beschouwen van bijvoorbeeld fase- en arrplic.ude-eigenschappen van

systeem:>nderdelen. Dit maakt het rxxXlzakelijk art op scmnige plaatsen
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syst~onderdelen verder in te vullen.

Dit "invullen" is tevens gedaan an zodoende rree te kunnen .....erken aan

een test-maskerset voor PABW, een l'x>ogfrequent-bipolair proces dat ep

het Nat. Lab. cntwikkeld wordt. Tijdens dit afstudeerwerk .....erden

diverse systeemonderdelen gelayout met behulp van aan.....ezige

CAD-middelen.

De bedoeling was dat cp deze manier aan hei: eiooe van dit afstuderen

enkele systeemonderdelen als "experimenteer-blokken" beschikbaar

zouden zijn. Problemen van technologische aard hebben echter een

dusdanige vertraging cp:Jeleverd dat de IC' s niet meer binnen dit

afstudeerwerk gereed zullen kanen.

In hoofdstuk 7 wordt een korte beschrijving gegeven van het

PABLO-proces, het layout-werk, en simulaties rnet uit layouts

teruggewonnen data. Met deze gegevens kan de epzet van een experirnent

besproken worden.

Tenslotte worden bereikte resultaten samengevat, vergezeld van enkele

aanbevelingen.
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2 ~èlevisie Tuners

2.1 1V-signalen en bewerkinyen.

Uit'~ezonden 'l'V-sil]nalen zijn Vestitjial-Side-I3and signalen (VSB). Het

frequentie-speetnDr. van een gerne::xjuleerd signaal net

draaggolffrequentie fe, bandbreedte ~ en een restzijbanubreL~ite B is

getekend in figuur 1.

CARRIER

+-------........-------. f
~." fe ~."

Figuur 1

Het deel 3 van het spectrum onuer te, qXjei:eld bij het neel 13 roven re

is een waat voor .Je amplitude 11.

13ij een lroiulatie-signaal x( t) geldt in het tijdsJonein voor het

VSB-geJncx]uleerde signaal:

Hierbij \..orden gedefinieerd:

~(t) = lIilbert-getransforrneerde van x(t) •

De hil~Jert getransformeerde van x( t) is in het tijddomein
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Xj6(t) = restzijband-invloed

gedefinieerd als de convolutie van x(t) en l/~. In het

frequentiedomein geldt: Fi1/~~ = -j sign f.

= j*2* H (f) * X(f) * er~f
~

Waarbij I1 (f) de karakteristiek van de VSB-helling beschrijft.

(Als aangenanen mag worden dat B « W dan mag x,,;(t) verwaarloosd

worden t.o.v. x(t) en blijft een Single-Gideband-signaal over).

De frequentieband voor TV-signalen is als volgt onderverdeeld :

band kanalen frequenties kanaal-afstand

VHFI 2 - 4 47 - 68 MHz 7 lwUiz

VHFII 5 - 12 174 - 230 NHz 7 MHz

UHF 35 - 81 47U - 960 MHz 8 MHz

In figuren 2 en 3 is te zien hoe de beeld- en geluiddraaggolven in het

spectrum voorkaren en hoe de bandafstanden gekozen zijn in de VIIF

respectievelijk illIF-banJ. De beelddraaggolffrequentie ligt bij deze

signalen roven het rest-zijband gedeelte van het spectrum.

2. VHF

• 9 f(t+tz>

Pn.1

,
\Pn.ILt.UHF

I •

7 • 9 f(~Hz)5 U6

42 3

P =P1CT URE' CARRIER
S =SOUND- CARRIE R
ft =CHANNEL-NUHBER

Sn

f,

·3 ,Is: -.~ 0

I-ia Po

=r ri_
n

, _II_I.-....1_'J
'U-2 ., 0 2 3 4

Figwr 2 Figuur 3
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In een TV-ontvanger 'ftOrdt een gedeelte van de frequentieband

(afhankel ijk van het ljekozen Jr.anaal) geconverteerd naar een vaste

frekwentieligging. Er zijn verschillende s'X>rten frequentieconversies

waaronder:

a) Heterodyne conversie: (figuur 4.a)

Het ingancjssignaal (draaggolf-frequentie fl) wordt

vermenigvuldigd met een locaal oscillatorsignaal (vrijlopenà,

met frequentie f2 die onafhankelijk is van fl), waardoor er twee

nieuwe draaggolf-frequentiecomponenten ontstaan (fl-f2 en

fl+f2). waarbij de verschilfrequent ie (de middenfrequentie) door

een ban,Hilter gescheiden y,ordt van de sanfrequentie.

b) Synchrone demodulatie of homodyne conversie: (figuur 4.b)

lIet ingangssignaal (met draaggolffrequentie fc) wordt nu

vermenigvuldig'd liet een locäal oscillatorsignaal dat synchroon

is lI~t de draaggolf van het ingan'Jssignaal. Er cntstaan 'vleer

t'w'ee frequentiecomponenten; een bij 2 * fc en een bij 0 Hz. De

sanfrequentie wordt met een laagdoorlaatfilter a1derdrukt.

Fe A ~~, · Co ,
Xe (U )~----~)(, X ) - LPF

'. / '-------'

Fe • Fh

rh
)

A

X(t) .. COS IJct

B

aseLa

ose
lO

A.XI l)

Figuur 4.a Figuur 4.b

Figuur 5 laat zien wat er gebeurt met een signaal met uraaggolf-
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frequentie fc en signaalbarXtbreedte W (figuur 5.a) na heterodyne

conversie (figuur 5.b), en vervolgens na synchrone dem:Jdulatie (figuur

5.c). Irorc1at de draaggolf-frequentie teven het rest-zijband gedeelte

van het signaal-spectrum gekozen is, kan voor lage frequenties

lineaire vervorming optreden door de dubbele bijdrage van de

frequenties ander fc.

Figuur 5

Een probleem bij de synchrone detectie is het synchroniseren van bet

locale oscillatorsignaal rret de draaggolf van het ingangssignaal bij

zwak niveau. Voor een goede werking is een oonstante amplitude van het

oscillator-signaal en een vaste faserelatie tussen i~Jangssignaal en
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oscillatorsignaal nodig (faseverschil = 0 voor maxûnale gevoelighein).

Een In:x]elijkheid is on hiervoor een Phase Locke<l Loop (PLL) toe te

passen, waarin het signaal na synchrone derrodulatie,na filtering,

gebruikt ....ordt als stuursignaal voor een Voltage COntrolled Oscillator

(VCO) die I~t locale oscillatorsignaal levert. Figuur 6 geeft een

blokschema.

PHASE - DETEcnON

Xc ( t. ) }----,lI AMP >---~

Figuur 6

x

e05 Wet.

UCO

LPF

Dij deze bevrerkingen ontstaan naast de gewenste frequentiecomponenten

ook ongewenste. om de k~aliteit van een TV-ontvanger te kunnen

vastleggen, is het zinvol an eerst enkele termen te verklaren:

a) Spiegel frequentie:

Bij een ingangssignaal-frequentie fo die verscl~ven lnoet worden

naar ûn (de midden-frequentie) dient de frequentie van de locale

oscillator io + fm (of [0 - fm) te zijn. Dit h:>udt in dat een

ingangssignaal-frequentie fo + 2fm (of fo -2fm) ,de

spiegel frequentie , ook cp de middenf,:"equentie (fHl) terecht kant,

waar het niet meer te onderscheiden is van het gewenste signaal.

b) Storing door 'vouwen' van spectra.

Bij frequentieconversies laat l~t spectnur. spiegelen of 'vouwen'

in de f=O as zien. In feite ....ordt dit 'vouwen' veroorzaakt
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doordat frequentie-canponenten rret f < 0 door het nulpmt heen

schuiven (figuur 5). Zo zal bij synchrone deJrodulatie de

geluiddraaggolf van het Cllderliggend UHF-kandal (2.5 MHz lager)

midden in het videospectrum van het ']e'Nenste kandal

terechtkanen, en daar dus storing veroorzaken.

Als gevolg van niet-lineaire effecten zullen ook

inteliOOdulatie-produkten van het ingangssignaal in het spectrum

aanwezig kunnen zijn.

Deze niet lineaire effecten -...orden groter naarrnate een schakeling

verder buiten het line':lire gebied rroet werken dus daar waar de

dynamiek van het ingangssignaal groter -...ordt. Juist door het feit dat

antenne-signalen een grote dynamiek kennen speelt dit soort effecten

in TV-ontvangers een belangrijke rol. Het dynamisch-probleem kant bij

elke signaal-behandeling weer terug. Zo zal in de RF-mixers

kwadratische- en derdemachts-vervorming optreden. Dit }-oudt in dat

het ingangsspectrum ook onderlinge ~rcxlukten van ~V-kanalen kan

bevatten. Er zijn twee soorten produkten die storing veroorzaken:

c) InteliOOdulatie produkten:

Door vermenigvuldiging van de beelddraaggolf van een UHF-kanaal

(Pn), :net bijvoorl>eeld de ~elddraaggolf van een vijf kanalen

hoger gelegen zender (Pn+5), ontstaat: een frequentiecanponent q)

40 MHz. Deze lXlITIl.JOI1ent is niet neer te ooderscheiden van het

nuttige signaal rret middenfr~luentie fm=40 MHz, zodat er storing

op zal treden.

d) KruisncOulatie produkten:

Deze vorm van storing is eigenlijk een vorm van intet'l'OCX.3ulatie

maar -...ordt door zijn typische eigenschappen toch apart yenoem).

Als een sterk signaal in een nabuur-kanaal aanwezig is, kan door

derde-graads vervorming Je hele lnodulatie-inhoud van dit

storende signaal gem:x3uleerd -...orden op de beeldàraaggolf van het

te ootvangen }:.anaal. Naast het te ootvangen kanaal is (zwak q)

de achtergrond) het beeld van het andere kanaal zichtbaar.

Het ~stanà zlJn tegen dergelijke effekten \o'JOràt in belangrijke mate

bepaald door de lineaire frekwentie-selectieve eigenschappen van de

ontvanger, die de signaalsterkte van gewenste fr~luenties bevorderen

en die van de ongewenste frequenties ClI"rlerdrukken.
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De selectiviteit van een ontvanger is ~edefinieeru als de amplitude

verlx:>w ing van het signaal afkanstig van het gewenste kanaal en de

overige, ongewenste signalen. Deze selectiviteit is onder te verdelen

in verschillende soorten:

a) veraf-selectiviteit (RF-selectiviteit of voor-selectiviteit)

Deze term is een Iraat voor de coderdrukking van

spiegelf~enties. RF-selectiviteit wordt normaal door een

ingangsfilter gerealiseerd. Naarmate dit filter steiler is,

worden niet-relevante signalen lneer rnderdrukt zodat de

veraf-selectiviteit ook een lnaat voor onderdrukking van

intermodulatie-produkten is.

b) dichtbij-selectiviteit (If-selectiviteit).

Deze term is een maat voor de onderdrukking van nabuurkanalen.

Dichtbij-selectiviteit kcrnt rormaal gesproken van een steil

IF-filter waarmee alle, in de Q1Bevin':] van het ge\iolenste kanaal

liggende, signalen onderdrukt worden.

In conventionele ontvangers valt de onderdrukking van 'angevouvlen'

componenten samen met onderdrukken van ~)iegelfrequenties.

Bij niet-conventionele ontvanyers, zoals in dit verslag rescllreven, is

dit niet altijd het geval. l\an':]etoond zal worden Jat JTede door lineair

filteren Jeze ongewenste VOUVl-COIi'.l)()l)enten restreden kunnen y~rden. ce

kwaliteit van de filtering die Jaartoe dient, zou dus uitgedrukt

kunnen worden in 'vouw-selectiviteit' of 'aliasing~selectiviteit'.

N.B. l3ij het meten en rekenen dient rekening te worden gehouden met

eventuele correcties zoals peakjpeak-waarden t.o.v. rms-waarden.

2.2 Gonventionele ~-ontvangers.

Conventionele 'I'V-ontvangers zijn opgebouwd volgens het superheterooyne

principe dat ':]etekend is in figuur 7.
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Figuur 7

Bet antennesignaal wordt gefilterd en verv')lgens vermenigvuldigd met

een lokaaloscillatorsignaal dat 38.9 ~lIIz roven de draaggolf van het

gewenste kanaal ligt. Ter verkrijging van RF-selectiviteit

(spiegel-onderdrukking, onderdrukking van overige, niet relevante

signalen) rroet het ingangsfilter gecentreerd ~rJen rond het gewenste

signaal, dus afstembaar ~emaakt ~rden. Een goede gelijkloop tussen

de centrale fre<]uentie van het inCjangsfilter en de

oscillatorfre<1Uentie is roodzakelijk. Dit louàt in dat in de praktijk

uitgebreide, dus ~stbare, afregelin~ noodzakelijk is.

Het middenfrequentsignaal (IF) wordt sterk gefilterd, door een

bandfilter dat in lîwerne ootvangers een Sur[ace Accoustic Wave (SAW)

filter bevat. Dit is een speciaal type filter waarbij twee

transducers (input en output) q) een piezo-elektrisch substraat (bijv.

LiNb03) zorgen voor een filterkarakteristiek met zeer steile flanken

en een lineair fasegedräg. IXx>r dit SAW-filter rroeten de

nabuurkanalen voldoende onderjrukt worden (ca. 50 dB). Tenslotte wordt

het U....signaal synchroon ~edem:x]uleerd tot basisband, waarbij een

Low Pass Filter (LPF) zorgt voor Cllderdrukking van de sanfre<]uenties.

Dit ex>nventionele type ootvanger heeft als groot voordeel dat de

kwaliteit, t.a.v. selectiviteit en intermodulatie-vervorming, erg hoog

kan zijn. Deze kwaliteit fIlOrdt bereikt net klassieke methodes van

passief-.tilteren liet verlies-arme CXJInpa1enten. ZO zal het

ingangsfilter, een tamelijk cnnplex hoger orde t'e<Jelbaar filter,

12
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gebruik maken van L's en C's. Cbk het SAW-filter is passief zoo.at een

voldoende groot dynamisch bereik naJelijk worJt. Voonüsnog zijn geen

methoden bekend on aktieve filters in <Je gewenste frequentie-gebieden

te realiseren lnet voldoende lage ruisvloer en voldoende dynamisch

bereik. Redenen \>JaarOI1 dit type ontvan<jer minder geschikt is voor

integratie.

2. 3 Alternatieven: r.ow-5pec. / HiI3h-SpeC.

r~aast het l:nven beschreven principe bestaan er rx::Jg diverse principes

om een TV-ontvanger op te ooU\>Jen. 'I'elkens \\Ordt <Jeprobeerd on de

selectiviteit, zowel veraf- als dichtbij-selectiviteit, te vergroten

of op eenvoooiger wijze te realiseren, waarbij het dynamisch bereik

niet te klein illag \>.orden. Keuzes zijn sterk afhankelijk van het

toepassings gebied. Principiele nOJelijkheden ....orden bier kort lTlet

voor- en r.adelen besproken.

2.3.1 llcxJe IF.

!Xlor het kiezen van een veel bcx.Jere middenfrequentie vallen

spiegel frequenties bui ten de 'IV-band zooat geen 'IV-signalen (doch

wellicht andere signalen) op s2ietJel-fret]u~ntiesmeer voorkanen en Je

RF-selectiviteit ~eels gerealiseerd is. Dit princil~ \\Ordt o.a.

toegepast voor llOCXjViaardige discrete 'IV-'l'Uners [5]. InternnJulatie

prexjukten \.Urden echter niet ui tgesloten en rovend ien stellen de JpJe

frequenties extra hoge eisen aan de technologie, zcx]at deze n-ethode

ongeschikt is voor inteJratie.

2.3.2 Synchrone Derrx:xJulatie

De toepassing van PLL' s maakt het rrogelijk on s~'nchroon te

demcrluleren. Figuur 8.a laat een blokschema zien van een

ongebalanceerde horrooYne 'IV-ontvanger.

13



A

UIDEO

LPF

B

Figuur 8

Sf

VOOR DEMODULATIE

NA DEMODULATIE

Sn-I Sn rn-,
r- - --...

I I I I
, I I ,

.' I ,.......-..I...L.....u..-....... ....f

De grote voordelen van deze r.ethode zijn:

a) De opoouw is op z icll zeer eenvoud ig, wat het integreren

aantrekkelijk IÎlaakt (bijv. i.v.In. oppervlakte).

b) De selectiviteit ~rdt cbor een enkellaagdoorlaat filter

~erealiseerd. Voldoende selectiviteit kan ~rJen gerealiseerd

bijv. door ~ebruik te maken Villl I~ere orde Gyrgtor filters.

Daarnaast heeft cUt principe echter enkele principiele nadelen:

a) lIet 'OIIBevOlJ\/en' (of gespiegelde) ingangsspectruIn ....ordt niet

onderdrukt. De relatief sterke geluir'3draaggolf van bet

ondernabuurkanaal zit 2.5 HlIz (UHF) of 1.5 r-mz (VHF) ooder de

beelddraaggolf waarop gesynchroniseerd ....ordt. Deze

geluiddraaggolf valt dus na synchrone demodulatie middenin het

videospectnnn van het te ootvangen kanaal (figuur 8.b) en

veroorzaakt beeldstoring.

b) lIet ontbreken van Je P-F-selectiviteit resulteert in een slechter

gedrag ln.b.t. kruismodulatie- en intern~ulatievervorming.

c) Het synchroon deJIo)uleren heeft een IJegrensJe gevoeligheid,

terwijl de inganlJssignalen juist een ~root d~isch bereik

kennen. Voor het synchroniseren q) zwaYJ<e signalen is een grote

14



versterking nodig die weer aanleiding geeft tot offset

problemen.

Als gevolg van het onder a) genoerrde t>robleem is realiseren van een

hoogwaardige 'IV-ontvanger volgens Jit principe niet rrogelijk.

Door genoeuoe voordelen blijft het principe voor andere toepassingen

aantrekkelijk. Als de banJbreedte van het video spectrum teruggebracht

kan \«>rden naar bi jv. 2 MHz (voor UHF) of 1.5 HBz (voor VHF), dan val t

het gespi~Jelde ondernabuurkanaal na synchrone detectie buiten de

videoband.

Voor zeer kleine 'IV-ontvangers is dit een aanvaardbaar uitgangspunt,

oIlrlat bij de gebruikte displays de resolutie relatief klein is.

Een tweede veronderstelling zou kunnen zijn dat de kans, dat er

inderdaad een ondernabuur kanaal aamrezig is, ro klein is dat deze

geaccepteerd mag worden, zodat een videobandbreedte van 5 HHz

toegestaan is. Bovengenoem:le voordelen en aannames geven aanleiding

tot keuze voor Jit i)rincipe voor realisati~ van een Low :Jpecifications

Receiver (lDw ~"·pec). Figuur 9 laat een blokschema zien waarin

aangegeven is welke rr~tregelen genomen zijn tegen beschreven

bezwaren:

AGC

Xdl)

X
/

SIN

90

COS

LPF

vco

OFFSET CORR.
r--------,

f--------?l. A

UIDEO

Figuur 9

AOC LPF

a) lIet synchroniseren maakt in dit 'JevCll 90 graden fasedraaiing q)
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het oscillatorsignaal rn3ig. IJoe.....el bier in praktijk een

t rade-off yemaakt zal rroeten worden tussen eenvoud en

nauwkeurigheid beinvloeden afwijkingen de beeld~~aliteit

nauwelijks, c:m.lat het 'IV-signaal als een dubbelzijband-signaal

behandeld wordt.

b) Door extra Linearisatie van de ingangstrap (zie Hoofdstuk 8.1)

warden kruismodulatie- en intern~ulatievervorrningvernlinderJ.

c) Er wordt een offset-correctie in de PLL toegepast. 'levens wordt

voor de oscillator een Re-type gebruikt (zie lbOfdstuk 7.3) net

een grote frequentie naar spannings versterking. Deze

maatregelen zorgen voor een veel reter gedrag bij zwakke

ingangssignalen.

2. 3.3 Ulbbele conversie methoden.

Bij deze nethoden ....orden twee frequentie-conversies toegepast

(figuur 10).

RF

BPF

IF1

BPF
~,

X '>------'1

IF2

BPF
OUTPUT

Fe • Fh Fh1 • Fh2

Figuur 10

5ELEeTIDN

ase
L02

De eerste middenfrequent trap (IFl) zorgt voor liet onderdrukken van

spiegelfrequenties voor de tweede trap. Ibor deze frequentie hocxJ te

k iezen word t het ingangsfilter minder kr i t iscll (zie 2. 3.1) • De tweede

middenfrequentie (IF2) zorgt voor dichtbij-selectiviteit en 'y.orut
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gekozen op de standaard IF (38.9 MHz). Zoals ook in 2.3.1 al aan de

orde kwam maakt de keuze van een lXXJere eerste middenfrequentie ook

deze methode minder ~eschikt voor integratie.

2. 3.4 Gebalanceerde convers ie nethoden•

De fra]uentieconversie kan ook ~ebalanceerd uitgevoerd worjen

met orthogonale signalen. Dij het optellen vallen alle fraluenties die

het gevolg zijn van het 'omklappen' van het spectruHl tec]en elkaar weg

zooat spiegel-onderdrukking verkreyen is. Gebalanceerde ileterooyne

conversie (figuur 11) geeft RF-selectiviteit rnaar maakt fasedraaiing

van 90 graden op oscillator- en antennesignaal TDdig. Voor realiseren

van 1~aardige TV-ontvangers zijn de eisen die aan deze

fasedraaiingen gesteld ~rden erg l~. Het oscillatorsignaal zou met

een PLL misschien wel voldoende nauwkeurig gemaakt kunnen worden; met

het antennesignaal kan dit niet zodat (~ze l~thode niet geschikt is

voor integratie.

/~
><'>------------,
- /~

RF

Figuur 11

90

CHANNEL

LO

IF
OUT

BPr
'-__-' TO DEM

Gebalanceerde 1I01l\Q(lyne conversie (figuur 12) levert een eenvoudig

blokschema op, met alle functies, \.;aarbij de selectiviteit door een

LPF gerealiseerd kan wor.Jen. (bk hier rroet echter liet antennesignaal

90 graden in fase ~edréidid...orden zOOat deze rrethode on dezelfde reden
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als boven minder interessant is.

90

, ,
/' ',,-

/ ,,i' ';__,
.x, /

/

"

SIN

RF

Fe
+

.Çl- .~
l_ ~~~.-ÇElj

90

Figuur 12

2.3.5 ~ v-.'eaver methode.

Bij deze Irethode wordt een dubbele en gebalanceerde
frequentieconversie toegepast (figuur 13).

SINSIN
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Figuur 13

Figuur 14
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liet grote voordeel is dat hier alleen 90 graden fasedraaiing rx:xJig is

voor de oscillatorsignalen, terwijl selectiviteit gerealiseerd wordt

door een combinatie van uitbalanceren en de relatief eenvoudige

laagdoorlaat filters.

Alle cp deze Weaver Hethode ljebaseerde schakelingen hebben echter

minstens een principieel bezwaar: zoals in figuur 14 te zien is worJt

de frequentie van de eerste locale oscillator gekozen in het midden

Vëill de videoband (volgens het 'i'Eaver t->rincipe). Frequenties op deze

hoogte \r,Orden dus Tldar nul geconverteerd. Dit maakt het OC-koppelen

van filters en Inixers in beide takken noodzakelijk. Immers,

frequentiecomponenten bij nul Hertz bevatten nu beeldinforrnatie. Bij

OC-ko~ling worden ook alle offset-bronnen raeeversterkt. 'i'erwijl de

signaal niveaus aan de inganCJ in het .nicrovolt bereik zullen liggen,

zullen offset-spanningen in de orde van lilillivolts zijn. In de

praktijk zouden dus, an ook kleine signaalniveaus te kunnen

detecteren, mixers en filters toch AC-gekoHJeld rroeten viOrcJen.

DC-koppelen, noodzakelijk voor het synchronisatiepad, levert een 'gat'

in het frequentiespectruHi op, dat beeldverstoringen zal veroorza}:en.

Voor een 110CXJwaarcJige 'IV-ontvanger zijn dit soort beeldverstoringen

ontoelaatlJaar. De conclusie is dan ook dat Jit 'heuver principe

ongeschikt is voor deze toepassing. Dat b:>vengenoeITil probleem geen rol

speelt bij andere toepassingen (zoals SSB ~ulatie) is het gevolg van

het feit dat hier alle ingangsniveaus 10JlJ yenoeg zijn t.o.v. offset

niveaus.

Daarnaast levert de keuze voor uitgangssigr1dlen op video basisband

frequenties (weer volgens liet ~..eaver principe) een tweede I.:ezwaar op.

Immers, door deze keuze ligt de frequentie van l~t tweede

oscillatorsignaal (W2) midden in Je videoband. Het zal daarafl zeer

moeilijk zijn an het overspraakniveau van dit sigl'ldal klein genoeg

t.o. v. !~t videosignaal te houden (ca. -SOdO is vereist).

De Weaver struktuur, d.w.z. twee gebalanceerde conversies, heeft

echter nog steeds voordelen (selectiviteit en fasedraaiing). Alleen

moet voor de eerste oscillator een andere fr~1uentie gekozen worden.

In lloof13stuk 3 wordt verder ingegaan op dit p..lnt bij een wat

uitgebreidere beschrijving van het uiteindelijk gekozen principe.
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3 Concept High Spec TV-tuner.

3.0 Inleiding.

In hcofdstuk 2 zijn bij de diverse JTetllooes de voor- en nadelen

genoend. Synchrone derrodulatie heeft als voordeel dat het systeem

relatief eenvcuUg is terwijl met een LPF een deel van de

selectiviteit ~realiseerd v.ordt. De veaver-structuur heeft als

voordeel dat er yeen fasedraaing rn1ig is op antennesignalen, terwijl

door uitbalanceren een lJedeelte van de selectiviteit gerealiseerd

wordt. Fen conbinatie van deze nethoden zou een systeem ~ kunnen

leveren, geschikt voor integratie, en dat aan hoge specificatie-eisen

zou kunnen voldoen.

3.1 PrinciL~ beschouwing.

Een JlogelijkheÜ'j on genoelide voordelen te gebruiken is een

7V-ontvanger, met een ~ieaver-achtige structuur, d.w.z. een

gebalanceerde homodyne demodulatie gevolgd door yebalanceerde

reinodulatie. Als voor de reJOOdulatie frequentie de conventionele

middenfr~quentie gekozen v.ordt (ca. 40 NHz) is er tevens gelegenheid

OIr. oonventioneel te .Ei1teren, hetgeen verenigbaar is rret eisen aan een

lage ruisvloer en een groot dynamisch bereik. Indien het filteren rret

een SAW-filter gerealiseerd v.ordt is afregeling overl.xxHg ~ens de

inherente nauWkeurigl~id terwijl toevoeging va, deze oamponent uit

applicatie-overwegincj nauwelijks een bezwaar is. Een blokschema is

getekem in figuur 15. Het uitgangssignaal is q. \ ~ ieofreguentie (0-5

MHz).

Aangegeven is dat gedeIOOduleerd en gereHodulecnJ v.ordt rret orthocJonale

signalen. Aan de hand van een selectiviteit ~[;chouwing (3.1.1) en

een frequentie l::eschouwing (3.1. 2) zal aaJ"l']etoond \I.crden dat Ii'et dit

principe oen ~ieelte van de RF-selectiviteit (spietJel-onuerdrukking)

en Aliasin<j-selectiviteit ]erealisecnJ }~'m .,orden. Ix>orJat aan de

in<jang geen fil tering l~laatsvin(lt is onderdrukking van

inteI11lCXlulatie-produkten dfhankelijk van lineariteit.
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Figuur 15

3.1.1 Selectiviteit lJeschouwinlj.

Doel is na t'2 <ja<:m in vJeb:e lilate het principe zoals weerSje<jeven

in figuur 15 selectiviteit realiseert. On ~n overzicht te krijgen

van de verschillende fre]uentie componenten worjen de eigenlijke

VSB-signalen hier als SSU-signalen I.:eschouvJd. r.:aarlJij \.ordt als

informatiedrager toonriOOulatie met variabele fre]uentie genanen, zodat

volgens 2.1 geldt:

a(t) = cos UIt

A
a(t) = sin u,t

Met beelddraag-golffrequentie fc=2llWc yeeft dit een gelloduleerd

signaal:
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Wordt u1 tussen 0 en 5 ['illz verondersteld dan is at (t) een weergave van

een TV-kanaal. On te kunnen vergelijken JTet andere

frequentie-canponenten ....ordt ook een tweede frequentie geHnduleerd:

Het totale ingangssignaal ~rdt:

Door u 2. < 0 te nemen \;,Ordt een frequentiecanponent cnder fc

voorgesteld zodat de invloed van alle niet-relevante signalen bekeken

kan ".orden. l\mplitudes ....orden hier eenvoudigheidshalve gelijk aan 1

gesteld, en de volgende orti1ogonale oscillator-signalen Y.Orden

gebruikt:

voor deITKXlulatie: sin(w,t) en cos(wct)

voor relClodulatie: sin(wHt) en cos(w",t)

De filtering, zoals aangegeven in figuur 15, wordt zodanig

verondersteld dat sanfrequenties verwaarloosd rrogen \;,Orden. 1.Ja

demodulatie en filtering zijn de volgende signalen aanwezig (zie

figuur 15):

y' ,Ct) = 1/2 ( cos(u ft) + COS(U l.t) )

Na reITmulatie, waarbij vcx:>r fh de conventionele IF-waarde (ca. 40

MHz) genanen kan worden, volgt: (zie figuur 15)
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Ha optelling blijft over:

Er heeft een frequentietransformatie plaatsgevonden van fc naar fh

waarbij ligging van frequentiecomponenten t.o.v. elkaar o1veranderd is

gebleven.

In geval van onbalans vallen de in teken tegengestelde signalen in

Yb(t) en Yo(t) niet meer tegen elkaar weg. De amplitudes van de

cCIIp)I'lent we - uL in Yb(t) en Yo(t) zijn in dit geval ongelijk zodat

een frequentie-canponent d*oos(-,'1c. -u,) t in z( t) ontstaat.

oenmulatie en reHndulatie hebben specifieke spiegelfrequenties. De

plaats in het frequentie-spectn.D'1, de uitwerking van de

spiegelfrequenties in het spectrum en (1e wijze van cnderdrukking w:>rdt

omschreven aan de hand van verschillende ....'''iarden voor u2. In figuur

16 zijn de spiegel frequenties aangegeven.

Bij synchrone derrodulatie hoort een eerste spiegelfrequentie:

a) Eerste uitgebalanceerde spiegelfrejUentie (eus).

Bij synchrone dem::x]ulatie w:>rdt je beelddraaggolf-freluentie van

het frequentie-spectruJO van het gewenste signaal naar nul

geconverteerd. Frequenties die anJer deze

beelddradggolf-fr~juentieliggen, w:>rden gespiegeld in de

frequentie-as en kunnen daardoor binnen het fr~juentie-spectn.D11van

het ge~nste signaal terecht kanen.

lJeem als voorbeeld u1.= -2.5 Hllz. Deze frejuentie-colflponent geeft

voor UIIF de geluiddraaggolf van het alder fc liggend kanaal weer

(zie figuur 3). In het eerste (ideale) geval is in z (t) alleen fh 

2.5 HHz aanwezig.

In het tweede geval kont ook fh + 2.5 i'lliz voor: bij onbalans

veroorzaakt de geluiddraaggolf van het onderliggend kanaal storing

in het videospectrLDn van het <.Jewenste k::maal.

Uit de toelaatbare storingsmarges kan een HIaat voor Je toelaatbare

onbalans afgeleid w:>rden (zie i~fdstuk 4).

Bij de toegepaste remodulatie Ix>ren twee tweede spiegelfrequenties:
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b) Tweede uityebalanceerde spiegelfrequentie (tus).

Deze spiegelfrequentie kant q:> 'conventionele' wijze in het

frequentie-spectru1l1 van het gewenste si'Jnaal terecht. Bij

rerlWulatie ontstaan ~frequenties en verschil-frequenties. ce
verschil-frequentie van de ren~lulatie-freluentieen de tweede

uitgebalanceerde spiegel-frequentie, valt in het spectrUlI1 van het

gewenste signaal. De ligging van de tweede uitgebalanceerde

spiegelf~~~ntiekamt overeen Jnet de ligging van de

spiegel-frequentie bij l~teroJyne conversie als de

oscillatie-frequentie boven de draaggolf-freluentie gekozen is.

Als voor u een waarde wordt genomen die overeenkomt ITet de plaats

van de tWeede uitgebalanceerde spiegel frequentie wordt dit signaal

in !~t ideale geval (geen onbalans) uitgebalanceerd:

Stel u 1 = 2wij + u3 • Il3n yeldt:

Dij volledige balans volgt Jan:

z(t) = 1/2 ( cos(wl(+u,)t + cos{wJl+ 2wH +u,3)t )

ClITdat signalen Het deze frequentie ook \'.orJen verzwakt door de

laagdCX)rlaat-filters, kan dit een tweede orJe storin<J genoemj

worden.

c) 'I'weede QB3evouwen spiegel frequentie (tos).

Bij synchrcne deuo'lulatie wordt het spectrum dat anJer de naar nul

geconverteerde frequentie ligt, gespiegeld in de frequentie-as. Op

de plaats van de tweede uitgebalanceerde spiegelfrequentie revindt

zich daarcloor ook een frequentie-can20nent die volgt uit spiegeling

in de frequentie-as.

Dit is de tweede omgevouwen spiegelfr~luentie.

De verschil-frequentie van deze tweede OlBevoU\'1en spiegelfre]uentie

en de remcx]ulatie-freJUentie val t ook in het spectrum van l~t

gewenste signaal.

De tweede omgevouwen spiegelfr~1uentie wordt principieel niet

uitgebalanceerd en looet ()oor Je laagdoorlaat-filters voldoende
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worden CIlderdrukt.

Stel u1. = -2wH + u" • Dan 'vAJrdt:

Dit is de plaats van de tweede O'lYgevoU\o1en spiegelfrequentie.

Voor l~t uitgangssignaal geldt nu:

z(t) = 1/2 ( oos(W.,+u,)t + COS(-WH+ u"lt

ofwel:

Een TV-kanaal worJt beschreven door -1. 5 f.1Hz < u < 5 ~UIz.

Na rerrooulatie valt de tweede argevouwen spiegel frequentie

(-1.5 l\.lHz < u't < 1.5 j·mz) ..>innen het frequentie-spectrum van het

gewenste kanaal.

De tweede argevouwen spiegel frequentie wordt ooderdrukt éloor de

laagdoorlaatfilters in reide takken. Iloe dit, afhankelijk van de

steilheid van de filters, gebeurt wordt uitgelegd aan de hand van

frequentiespectra (3.1.2). De oonclusie Jaarbij is dat de tweede

oll'KJevouwen spiegel frequentie even sterk onderdrukt wordt als de

tweede uitgebalanceerde ~)iegelfrequentie wanneer deze niet door

balans cnderdrukt~dt. Aanljezien de twee..-"ie angevouwen

spiegel frequentie alleen &x>r Je laagdoorlaatfilters ooderdrukt

wordt, kunnen uit de toelaatbare storiI"'JSInarges eisen afgeleic1

worden waaraan de laagdoorlaat-filters n~ten voldoen.

Tenslotte wordt qxJemerkt dat dcx:>r het ootbreken van ingangs-filters,

onderdrukking van kruismoUulatie- en internnJulatieprodukten

gerealiseerd llnet worden door l~t minimaliseren van de harmonische

vervorming. Haatregelen hiervoor worden l:esproken bij het uitwerken

van het blokschema (h<x:>fdstuk 8).

3.1. 2 Frequentie beschouwing.

Het frequentiespectrLDn van een willekeurig ingangssignaal is
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getekend in figuur 16.a. IJ is het te ontvangen kanaal.

Opgemerkt dient te worden dat ,k ~etekende fre]uentie-spectra gelden

voor de 'in-faze' tak (:x:>venste tak in fi<]uur 15). Clrdat signalen

hier als dubbelzijband-genoduleerd resc!Jouwd v.orden, vallen in de

frequentie-spectra van de 'uit-faze' tak de zijbanden ~.

Na synchrone derocrlulatie wordt het signaal als in figuur: 16.b. ~

beelddraaggolf van kanaal ~J is naar [:0 versc!Joven. f.À.Jidelijk is de

invloed van het onàernabuurkanaal, waarvan de geluiddraaggolf (5 n-l)

in het frequentie-spectrum van kanaal U terechtkant.

In 3.1.1 is dangetoond dat Lij volledige balans deze eerste

uitgebalanceerde spiegel frequentie (in figuur 16 met leus' aangegeven)

door !Jet deu'Ojulatie/reIl1odulatie principe onderdrukt wordt.

In figuren 16.a en 16.b zijn ook de tweede uitgebalancecrde- en l~

tweede atBevouwen spiegelfrequentie ('tus' resp. 'tos') aangegeven.

De laatstgenoerrde frequentie-canponent (tos) lIeet door de

laagdoorlaatfilters voldoende a1<Jerdrukt ..nnJen. On aan te geven l~

deze frequentie onderdrukt wordt is in figuur 16.b ook de

}~arakteristiek van een LPF getekend.

Na filtering wordt gerenoduleerd lilet een frequentie van ca. 40 ~U1z.

Figuur 16.c toont het spectrum Jat ootstaat na reJocxJulatie en voor

optelling. TUle spiegel frequenties vallen nu binnen het spectr"lD1l van

kanaal n (de tweede spiegel frequenties verzwakt). Voor duidelijkheid

zijn draaggolffrejUenties dik ~etekend an als 'de' spiegelfr~luentie

gemerkt.

Het anvOl~len van de LPF-y.arakteristiek, waardoor de tweede Q1X)evouwen

spiegelfrejUentie onderdrukt wordt, is in figuur 16.c aangegeven.

Het spectn.ln dat na q:>tellen van ::.ügnalen van in-faze tak en uit-faze

tak ontstaat is getekend in figuur 16.d. Ideale balans is

verondersteld, d.w.z. dat de uitgebalanceerde spiegel frequenties

(eerste en tweede) niet neer vinnen het frequentie-spectrum van het

gewenste kanaal voorkonen.

In figuur 16.d is ook aangegeven 1"De de karakteristiek van het

middenfrequent filter (evt. Sl\W) gekozen kan worden on lineaire

vervorming tegen te gaan. Bij deze karakt~ristiek ligt na filteren de

beelddraaggolf-frequentie halverwege de restzijband-helling, zodat na

demcrlulatie een recht spectrUl:l ontstaat (figuur 16.e).
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Bij deze frequentiespectra is geen rekening gehouden met

kruismodulatie- en intermoàulatieocr~~enten.De fr~]uenties[~ctra

waarin al deze oompanenten getekend zijn, worden ~jal

onoverzichtelijk. Het onderdrukken Vê.U1 deze cnrnponenten gebeurt (bor

het lineariseren van versterker en mixers. Vaatregelen ~rden

besproken bij verdere uitwerking van schakelingen (hoofdstuk 7).

3.2 Deuodulatie/remooulatie.

AangetoorU is dat het gekozen principe inderdaad selectiviteit

realiseert gecombineerd net een relatief eenvoudige cpbouw. Voordat

een uitspraak OIJer de haalbaarheid van dit systeem nocjelijk is, moet

eerst het blokschema ver(ler uitgewerkt worden. Daarna kunnen voor de

ontstane systeemblokken weer eisen opgesteld worden. Uitwerking

gebeurt in twee stappen: demoduleren en remcx]uleren.

3.2.1 Gebalanceerde l~yne demodulatie.

Bij bespreking van bet ',\€aver principe is uitgelegd dat de

derncrlulatie-fr~JUentie niet midden in het videospectrulll gekozen kan

~Jorden wegens de offset-problematiek. Bij synchrone denroulatie is

OC-ko~lintJ alleen OO<Xlzakelijk in het synchronisatiepad. In het

videcrsignaalpad kan AC-koppeling worden toegepast, zodat geen

beeldfouten t.g.v. spectrulll-mishandeling kunnen ontstaan.

Orthogonale oscillatorsignalen zijn noodzakelijk. Naast de

mogelijkheid van fasedraaiende retwerken is het iiogelijk an twee

aparte oscillatoren te gebruiken en deze 90 gréluen t.o.v. el~aar te

laten oscilleren. Het gebruik van fasedraai.ende netwerken is, althans

in de demodulatie trap, \vaar een groot frequentiebereik rndig is,

nagenoeg onmogelijk.

Daarentegen is het synchroniseren van twee cscillatoren een functie

die met PU,'s goed gerealiseerd kan worden. Een blokscheHla van de

eerste trap, waarbij dit toegepast is, is getekend in figuur 17.
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Figuur 17

Xc (t )

Fe TO REI'1)DULATION

Uij deze eerste trap zijn de laagdoorlaatfilters q~enamen. Deze

filters onderdrukken oe sanfr~Juenties en de tweede s2iegelfr~Juenties

(al13evouwen en ui tgebalanceerde) •

Volledigheidshalve zij venneld dat een ander alternatief voor

orthcxjonaliteit in oscillator-signalen, nl. het toepassen van

tweedeiers, getriggerà op de q:x:jaande resp. neeryaanJe flanken, niet

in aanmerkincJ kant wegens Je daarmee samenhangende verdubbeling van

het fr~1uentiebereik van de oscillator-schakel ing, waardoor

ontoelaatbaar JDge eisen aan de technologie gesteld worden.

3.2.2 Gebalanceerde remodulatie.

Een tweede probleem van bet lieaver principe is de doorspraak van

het tweede oscillatorsignaal naar liet videosignaal. Dit probleem wordt

vermeden <.bar Je tweede oscillatorfrequentie buiten de videoband te

kiezen. Bijkomende voordelen zijn mogelijke keuze voor conventionele

11" (dit i.v.m. acceptatie) of een IlOCJ hogere midden-frequentie

waardoor minder strenge eisen aan de laagè')()rlaat-filters gesteld

worden. wel is er een extra derrodulatie-trap rmig.

Cen eerste keuze voor de relroàulatiefr~]uentie is de conventionele IF,

zoJat het oonventionele SA'f,"'-fil ter gebruikt kan worden.

OOk voor relAOdulatie zijn twee ortllogonale oscillator-signalen nodig.
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Weliswaar is hier orthogonaliteit voor een vaste fn..:oguentie vereist,

toch zijn er redenen an ook hier te kiezen voor een iets cx:mplexere

PLL-oploss ing i. p.v. een netwerk-oploss ing :

a) Bet syteem blijft flexibel t.a.v. de rerrodulatiefrequentie. ~ze

flexibiliteit vervalt bij faselraaiende netwerken.

b) Een fasedraaiend netwerk zal gevoelig zijn voor

canponentvariaties. Verwacht mag v.orden dat TTW?t een PLL deze

gevoeligheid kleiner is.

c) De syJ1I1letrie van het totale systeem kan net een PLL maximaal

zijn (z ie 3. 3) •

Figuur 18 geeft een blokschema van de tweede conversietrap. Cbk Je

demcrlulatie, weer ;n.b.v. een PLL, is aangegeven. CarJJinatie van de

beschreven trappen is een basis voor het cx:rnplete systeem.

x

cos
VCO

Fh

FROM

DEt1JDULATION

rh

SIN

x

Figuur 18

3.3 GonlJleet systeem

VCO

Ir (SAW) IJIDEO

Door korr~ling Véil1 de eerste, gebalanceerde hanodyne derrodulatie-trap

aan de tweede, gebalanceerde renodulatie-trap v.ordt een 'IV-tuner

gerealiseerd i1~t een rF-uitgangssignaal. Aangetoond is dat,

afhankelijk van balans- en filter-eigenschappen, RF-selectiviteit

gerealiseerd kan v.orden. uitbrei(ling met een Sl~~-filter en dennJulatie
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geeft dichtbij-selectiviteit.

Toch is het zonder neer 'aan elkaar knopen' van trappen, als

beschreven bij figuren 17 en 18, geen ~tirnale oplossing. Enkele

wijzigingen zijn zinvol:

Figuur 20 geeft een overzicht van een cnnpleet blokschema. Lr zijn

drie afwijkingen t.o.v. figuren 17 en 18 waarlJij telkens de qJoouw van

een van Je PLL's veranderd is:

a) De PlL' 5 voor bet verkrijgen van orthocJonale cscillatorsignalen

kunnen iets verder uitgewerkt worden. De twee hoofdeisen die aan

deze PLL's gesteld worden volgen uit de balancerings-eis en zijn

nauwkeurigheid en syrranetrie. Uit de ~bouw van de PLL volgens

figuur 19.a volgt dat elke cscillator o.a. belast wordt door de

fasedetector van de PlL (PD). Fasedetectoren die bij voorkeur

wor,]en ui tgevoerd als gebalanceerde vermeni'Jvuld igers, hebben

geen inentieke ing~1gen l14],[15]. om Je cscillatoren gelijke

belastingen te geven is een volledig syrnnetrisclle qJoouw, als in

figuur 19.b nodig. Elke oscillator 'ziet' nu een onderlaag- en

een lnvenlaag-impedantie van een gebalanceerde vermenigvuldiger

(zie ook hoofdstuk 7).

TO SYSTEM (FIG 15)

Fe OR Fh

TO SYSTEN lFIG 15)

u:: 0

A.

\KO

b /~'"
" X ~.

/

o

Fe OR Fh

. LPF

B.
Fe OR Fh

Fe OR Fh

u:: 0

TD SYSTEM lFIG 15)

Figuur 19

TO SYSTEN lFIG 15)

b) De PLL voor synchrone Rf-derrroulatie uit figuur 17 is weliswaar
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eenvoudig maar heeft een nadeel. Uit de frequentiespect~a

(figuur l6.b) blijkt dat Od deze demodulatie, signalen van

nabuurkanalen ~J niet onderdrukt worden. De kans is dus

aanwezig dat de PLL 'loekt' op een verkeerde draaggolf. Dit

levert een vervelend afsteITl3eàrag op. Ibor liet IF-signaal na

(SAW) filtering te nemen krijgt de PLL-fas~letector een 'sct~n'

signaal.

c) liet lijkt llO;jelijk de twee synchrone-der0cx3ulatie-PLL' s te

canbineren. De signalen ( zijn aangegeven in figuur 20.

Het signaal (e) dat volgt uit vermenigvuldiging van het

IF-oscillatorsignaal (d) met het IF-signaal, (c), bevat

informatie OIler:

+) synchronisatie tussen ingangssignaal (a) en Rf-oscillator (b)

+) synchronisatie tussen IF-signaal (c) en IF-oscillator (d).

Door dit signaal (e) te gebruiken als regelsignaal voor de

RF-synchronisatie wordt ~r dus ook ~n faseverband tussen

IF-signaal en IF-oscillator vastgelegd.

Aangezien bij elke stap balans centraal staat is het logisch dat eerst

de 'rv-ontvanger eisen vertaald worden in syste~n-balans eisen. Hierov

zal in het volgende l~fcJstuk \~rden ingegaan.

VIDEO
L...------------lILI'f

Figuur 20
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4. Balans in een High. Spec. 'I\mer.

4.0 Inleiding.

Gebleken is dat bij het gekozen princilJe een deel van de

RF-selectiviteit berust op het uitbalanceren van oogewenste

frequentiecol~enten.Aangetoond is dat de meest kritische ongewenste

frequentie-OOIlponenten binnen het ondernabuurkanaal liggen (vooral de

relatief sterke ~eluiddraaggolf). Ilnmers, de spiegelfreguentie, wordt

eerst door de laagdoorlaat-filters onderdrukt en daarna

uitgebalanceerd.

Uit'Jaande van figuur 15 zijn er verschillende plaatsen in het systeem

waar fouten, met als resultaat cnbalans, op kunnen treden. Dat de

uitwerking van verschillende fouten hetzelfde is ligt niet voor de

h.:md. Eerst noet worden vastCjesteld welke fouten op kunnen treden

(3.1.1). Daarna kan de uitwerking ervan bekeken worden (3.1.2), zooat

uiteindelijk aan de !land van eisen voor 'lV-sets, een uitspraak geclaan

kan v.crden CNer de toegestane grootte van die fouten.

4.1 Uitwerking van fouten.

4.1.1 Overzicht.

Voor het berekenen van storil1<.Jen door CJlbalans zou in principe

de berekening noeten \-JOrden uitgevoerd voor neerdere afzonderlijke

f requentie-coJf\ponenten, ardat, zoals in hoofdstuk 3.1.1 is aaJ'lgetoond,

een gewenst signaal gestoord wordt door de niet volledig

\veggebalanceerJe spiegel van het ondernabuur-kanaal.

Ü1lrlat in het proces, als in figuur 21.a aangegeven, het filter

nagenoeg geen invloed heeft q) het ondernabuur-kanaal, kan worden

volstaan lOet het berekenen van gewenste oonversie van een

frequentie-COInponent u naar w,., + u ten opzichte van (door onbalans

veroorzaakte) ongewenste oonversie naar w,., - u •

Bij het berekenen van deze verhoudin'-j dient Hen zich te realiseren dat

in dat geval een balancering~1~t verkregen wordt, uitgaande van

veronderstelde gelijke aITl?litude van ge\venst en storend signaal.

Eventueel zal dus gecorrigeerd lroeten \IJOre]en voor
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amplituue-verschillen tussen gewenst en storend signaal.

De volgende signaalbewerkingen kunnen onbalans veroorzaken (in figuur

21.a is een volledig schema getekend):

a) Splitsing van signalen voor eerste ~ocxlulatie.

Zavel ~21ituUe- als faseverschillen l~rmen aptraien. Dit betekent

dat de ingangssignalen als volgt kunnen ~A:>nlen beschreven:

Xc (t) = A * oos(we+u)t

x C (t) = (l+a) * tI. * cos( (w(.+u)t~l)

b) Synchrone derrn3ulatie

Relatieve afwijkingen tussen t~ twee takken, ontstaan door

onnauwkeurigheid in de vermenigvuldi<Jers of door OI1nau\>Jkeuri';3heid

in de oscillator-signalen (anvlituue en orth<XJonaliteit). COOr bij

oscillator-signalen fase- en anplitude-fouten aan te geven, worden

beide onnauwkeurigheden h-eegenOlnen. Dit is ritXJelijk tbor als

oscillatorsignalen te nell1en:

LOl = C * cos (wct)

W2 = (l+b) * C 11 sin (wc t + alpha)

c) Filtering.

weer kunnen verschillen in fase en amplitude cptreden. J:)eze

verschillen zijn aan te geven Joor tern~n (l+c) voor Je ~nplitude

en '/;2 voor de fase toe te voegen als bij a).

d) HellOlulatie. oe verwerking van oonauwkeurigheid is analQOl.j als bij

b). Oscillatorsignalen zijn nu:

r-tOl = D 11 cos (wijt)

l'102 = (l+d) * D * sin (wHt + beta)

e) ~tellen.
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De verwerking van hierbij optredende fase- of amplitudefouten kan

gebeuren als bij a) en c). Als extra termen worden Ol"XJenomen (l+e)

voor de amplitude en ~3 voor de fase.

A COS (Wet)

C COS (Wet)

LPF
/""

X

D COS (Wet)

XCt) .
TOElJOEGEN:

(1 +e) en 03

( , +b ) C SIN (Wet + alpha) ( 1+d ) D SIN (U1t + bete)

~
TOElJOEGEN : ( 1 +c ) en 02 ,~,

i
LPr )/x "-

( , T'J) A COS U.Jc.t T 01) ,,/ -". - ,

'V'

Figuur 21.a

Berekening levert de verhoudin~ tussen gewenste en ooge\venste signalen

als functie van de balans in het systeem. VCX)r overzicht is het

zinvol on een globale indeling te maken, waarbij het aantal paralaeters

gereduceerd Y~rdt.

Met een anplitLile term (l+d) worden dlle amplitude-verstoringen

samengevat. Hoe deze tenu is samengesteld kan later vastgesteld

woruen. Het zal blijken Jat bij de toegepaste schakelingen deze term

hCX)fdzakelijk repaald wordt door verschillen in de l:arallleters van

filters in Je beide takken.

Fasefouten die bij a) I)) en ç) optreden, w::>rden beSC!IOl1'vJd als een

arwijkintJ van ortll<XJonaliteit '2!n kunnen dan op identiek~ wijze

verrekend als in de fase-fout in t~ 06cillatorsignalen. Dat ook
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fouten na filter ing ncxJ op dezeI fde irannier meegenanen kunnen \'.Orden,

ligt minder voor de hand. 03aroJO \..ordt ook een fase fout in Je tweeie

oscillatorsignalen neegenolllen .lIs som van fouten bij d) en e). In

figuur 21.b is een bloy.scherna te zien liEt daarin aal1\..Jegeven welke

afwijkingen ITee<Jenomen \'.Orden.

ull /x) /"'-.
COS (Wel + , x/ X -''',

LPF
. "" .

1
cos (Weu cos (l.tlt)

SIN (Wet + alpha)

(1+d) cos (Wel + ul)

Figuur 21.b

LPF

Z,U

cos (l.,t)t • beta)

1
// "',.,

1-----'1<-'. X >>---~

v'

4.1.2 IEsultaat van fouten.

Bij ingangssignalen (na splitsing als in figuur 21.b):

en met genoende oscillatorsignalen, "I:>rdt het ui tgan<.Jssignaal:

zet) = r8.*cos(w"f-u)t + i<2*sin(wl1-u)t + K3*cos('NH+u)t + K4*sin(wH+u)t
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waarin:

Kl = 1/4 * [(l+d)*cos( alpha+beta) - 1]

K2 = -1/4 * [(l+d)*sin( alpha+beta) - 1]

K3 = 1/4 * [(l+d) *cos (-ülpha+beta) - 1]

K4 = -1/4 * [(l+d)*sin(-alpha+beta) - 1]

De kwaliteit van Je balancering kan yK)rden uitgedrukt als de

vermCX]ensverhouJ ing C gewenst/storend signaal, zodat:

B = 10 * log [(K3 + t<4 )/(Kl + lQ )]

( (1+d)*11 + cl + 2*cos(alpha-beta)] + 1

TI = 10 * log ( -------------------------

( (1+d)*11 + d - 2*cos(alpha+beta)] + 1

De freguentiecaT\)()nent,oJ +u (gewenst) is dus 13 dB sterker dan de

eerste uitgebalanceerde spiegelfr~]uentie (storend), aangenomen dat

beide signalen aan de ingang even sterk aam-lezig v/aren. l'las het

storend signaal aan de ingang al X dIJ zwakker dan "'K)rdt Je

onderdrukking (I3+X) dB.

De afstand van ~ewenst signaal tot de tweede uitgebalanceerde

spiegelfrequentie is de som van R en de filteronderdrukking (in dB).

In elk geval nuet 13 vrij groot zijn. Dit kan alleen oorden

gerealiseerd voor kleine alpha, beta en d.

Voor alpha « 1, beta « 1 en J « 1 geldt Jat in de teller Je

cosinus-term door 1 vervangen mag oorden; in de n::>emer nag dit,

vanwege het n-,in-teken, niet. Het Jeze veroooerstellin<;jen ~ldt vr.x:>r B:

( 4 * (l+d) + dL

IJ = 10 * 10:J ( ----------------------

( (l+d)*[l + d - 2*cos(alpha+oeta)) + 1
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BI ijkbaar maakt het niet uit waar fasefouten cptreden, maar rrogen

ol~etreden fouten bij elkaar qxjeteld v~rden. Fasefouten met een

tegengesteld teken heffen elkaar op.

oe ooderdrukking D kan dus yeschreven voOrden als functie van d en van

(alpha+beta): B(d,alpha+beta). De functie is ~;yrnnetrisch voor

alpha+beta. Stel nu phi = alpha+beta, dan kunnen twee grafieken

getekend worden:

+) 13 als functie van d r.et phi als parameter (figuur 22).

+) B als functie van phi TIet U als ~rämeter (figuur 23).

Dij deze grafieken is phi in graden en d in procenten aangegeven.
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4.2 Eisen en conclusies.

Amtsblatt [16] beschrijft eisen waaraan Radio- en 7V-sets in

West-Dui tsland !rOeten voldoen cm goedgekeurd te worden. Deze zeer

strenge eisen ....orden hier als richtlijn ljebruikt.

Uit Amtsblatt volgt dat bij gegeven signaalsterkten:

beelddraaggolf gewenst kanaal: Pn = 70 dBuV ,

geluiddraaggolf ondernabuur kanaal: Sn-l = 60 dBuV ,

er geen zichtbare storing in het beeld op mag treden.

Uit zichtbaarileidskrcxîlllen [10] volgen waarden voor onderdrukking on

een storing 'niet zichtbaar' te kunnen noemen:

-38 dO voor VhF (frequentieafstand Pn tot sn-l is 1. 5 MHz)

-32 dO voor UHF (frequentieafstand Pn tot Sn-l is 2.5 1-'lHz)

Deze cijfers ZlJn yedefinieerd op video-basis, d.w. z. dat <.Ie

signaal-storing-afstand vJaarlJij geen storing zichtbaar is,

gedefinieerd is als de verhouding (in dO) van het zwart-wit-overgangs

niveau en Je rms-waarde van het stoor-signaal.

Deze definitie vereist een korrektiefaktor. Immers aan de ingang

worden eisen vastgelegd voor VSD-g~nodule~rde signalen, terwijl aan de

uitgang eisen ljegeven VoOrden voor video-helderlleids-signalen. Deze

hf-korrektiefactor bedraagt 16.4 dB. In appendix I wordt uitgelegd hoe

deze waarde berekend is.

De gegevens leveren de volgende eisen q:,:

Vereiste onderdrukking op video-basis

Bf-korrektie

Signaal-verschil (inljang)

'l'Otale cnderdrukking op hf-basis

VHF

38 dB

16.4 dB

-10 dB

44.4 dB

UHF

32 d13

16.4 dB

-10 dU

38.4 di3

De l\mtsblatt-eisen zijn dus te vertalen naar P > 44.4 dB voor VHF en

P > 3U. 4 dB voor UHF. IRze lijnen zijn in figuren 22 en 23 aangegeven.
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Uit deze figuren volgt:

a) Bij phi=O volgt u < 1.3 ~ (VHF) en d < 2.5 % (~Jr).

Bij à=O volgt phi < 0.7 gr. (VIIF) en phi < 1.5 gr. (UUr).

Als de fase- of amplitude fouten niet be<]uidentl kleiner gemaakt

kunnen \<,Qrden dan deze lJrenzen aangeven, is voldoen aan limtsblatt

orun<Xjelijk.

b) Bij d=l % en phi=O.9 gr. \<,Qrdt zeker aan de VHF-eis niet

voldaan. Aangezien de te verwachten toleranties in

carrflOrl.ent tjelijkheid van de grootte-orde 1% zijn, moet \<,Qruen

gezocht naar schakel inlJen waarin het resultaat van cnnp::>nent

toleranties niet direct een een-op-een relatie geeft in toleranties

op phi en d.

c) Phi en d zijn totale fase- resp. arrplitudefouten. De fout àie

per bewerking genaakt wordt zal dus beduidend kleiner nneten zijn.

Als uitgangsgetallen kunnen voor liet totcüe systeem InOruen aangehouden:

phi < 0.5 gr. en d < 0.5 %.

!lierbij is P = 46.5 diJ.

Lr zijn drie principiele fouten-bronnen:

a) Arrplitude- of fase-fout'.=n aan de ingang van de twee takken.

b) Afwijkingen van de orthocJonaliteit van oscillator-siIJnalen.

c) Amplitude- of fase-fouten die in een tak optreden.

De laatstse fout ~al in hoofdzaak ontstaan in de LPf' s waarbij

frequentie afhankelijkheid ven/acht J~n \o.orden. In hoofdstuk 5

wordt hier nader op in gegaan.

De eerste twee fouten ontstaan door ongelijkheill van frequentie

onafhankelijke oomponenten. Dit probleem v.ordt nader belicht

in hoofdstuk 6.
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5. Fil ters voor een iligh b'pec TV-Tuner.

5.1 Eisen en rnogelijkhejen.

5.1.1 Fase- en amplitude-gedrag.

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt nat elk systeerronderdeel aan

strenge tolerantie-eisen rroet voldoen, on voor het oomplete systeem,

ook in worst-case situaties waar fouten optellen, te kunnen voldoen

aan de systeem-eisen.

ûij een totale toelaatbare fout van 0.5 gr. en 0.5 "t, rroeten

onnduwkeurigheden in c1ffitJlitude- en fase-kardketristiek van reide

filters beduidend kleiner zijn, dus bijvoorbeeld kleiner dan 0.1 gr.

en 0.1 %. Dit zijn relatieve fouten. Drrners, de balans volgt uit

fase-verschil en arnplitude-verhouding tussen de twee takken waarbij

absolute waarden minder LelamJrijk zijn.

De eis waaraan filters Jroeten voldoen is als volgt te formuleren:

Stel twee identiek OfXjeboU\vUe filters (U~Fl en LPF'2), met

overrJrachtsfuncties H1(p) respectievelijk 1I2(~). Als gevolg van niet

ioentieke coJ~enten zullen ~~~lituàe- en faserelaties van de filters

altijd verschillen vertonen. Voor deze verschillen Tï'Oet gelden:

1arg[1l1(p)] - ary[U2(p)]f < 0.1 gr.

'll1(p)1

1 -

'H2(p)1

< 0.1 %

Deze relaties hoeven alleen te gelden in het frequentiegebied waar

ongewenste signalen uitgebalanceerd rroeten worden. De relangrijkste

frequentie-aJIrllJ01'lent is de argevouwen-onàernabuur-geluiddraaggolf (de

eerste uitgebalanceerJe spiegelfr~]uentie; figuur 16).

Alleen binnen een deel van het cborlaatgebied van de LPF' s (nl. het

deel dat de videobanc1breedte ~slaat) lroet aan fase- en

amplitutle-eisen voldaan worden. Dit l~tekent Jat amauwkeurigheid in

capaciteitswaarden ~eüccepteerd kan wortlen wanneer deze capaciteiten

binnen de doorlaatbaJ1tl nog geen invloed hebben.
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ex>k blijkt dat het relangrijk is au de nauwkeurigheid van de filters

afhankelijk van de frequentie te kennen.

5.1.2 Filterkarakteristiek.

Aan de hand van frequentiespectra (figuur 16) is aangetcx:>nd Jat

voor het vaststellen van onderdrukking van de tweede a~evouwen

spi~Jelfrequentie de LPF-karakeristiek met l~ tweede uitgebalanceerde

spiegel frequentie gebruikt mag \".Drden (figuur 24).

s
LPF

~--~~--- --- --- --

Figuur 24

Amtsblatt-eis is : 50 dB onderdrukking van Je spiegelfrequenties bij

even sterke signalen. Bij keuze van de conventionele middenfrequentie

ligt de spiegel-frequentie op ca. 80 r-Ulz van bet gewenste signaal.

Voor filters met }~telfrequentie van 5 :·1Hz geldt:

Een tweL~e orde filter yeeft maximaal 48 dB rnderdrukking (12 dB/okt.)

Een derue orde filter Cjeeft maximaal 72 dB ooderdrw.king (18 dB/okt.)

Een vierde orde fiiter geeft maximaal 96 dB onderdrukking (24 dB/okt.)

i3lijkbaar is de keuze van een tweede orde filter kritisch. Als het

kantelpunt ooveooien llOCJer yekozen linet worden dan 5 i'lIlz \-.Drdt een

tweene orde filter ti1eoretisch zelfs arnocxJelijk.

Dat die kantel frequentie hoger gekozen lroet worden ligt voor de hand.

IXx:>r OOIlll.XX1entspreidingen zal ook het kantelpunt spreiding vertonen.
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oroat in dit gebied capaciteiten invloe<.'l gaan krijtjen JïOet dit

kantelpunt ver genoeg weg gekozen VA:>rJen. Een h:>ger-orJe filter lijkt

dan noodzakelijk.

5.1. 3 ~1ethoden voor onderzoek.

Doel is on van de verschillende filters inzicht te krijgen in de

relatieve fase- en ~litude-nauwkeuri9heidals functie van de

frequentie. Tevens is het roUg an de absolute oonau\-lkeurigheid van

kantel frequenties te kennen. 1wee ~jelij~leden zijn bruikbaar.

a) Statistische berekeninc:] van H(p).

Op eenvoudige manier kan, ',-wanneer lI(p) l:ekend is, door statistisch

varieren van par~neters (bijvoorbeeld volgens de ~bnte-Carlo

methode) informatie over het statistisch gedrag van lI(p) verkre<Jen

worden.

Voor fase- en arrplitude-gedratj is alleen relatief g~lra~ van

belang. Dan is het voldoende ()'Tl van twee mafhankelijke en

ic1entieke overdrachtsfuncties het faseverschil en de

amplitudeverhoul.1ing te b?kijken.

Voor ligging van kantel frequenties \'.ordt een enJ~ele overdracht

bekeken. Simulatie-?r0lJraJTlllma t s, zoals PIlILPAC, bieden uitgebreide

mOtJelijkll~len ar, statistisch (J~lra9 van parameters te Ct, .l..1ieren.

Zo kunnen spreidingen zowel absoluut (bijv. weerstandS\'laarden van

verschillende LJlakken), als relatief (bijv. weerstandswaarJen ~

een plak) gedefinieerd worden.

Deze manier levert bij rekende ;J(\?) op snelle en ecnvouuüje wijze

voldoende infor~~tie.

b) Gtatistische siJr.ulatie.

Dezelfde simulatoren (PI1ILP1~C) zijn ook te bruikbaar voor coJf\plete

statistische circuit-analyses.

~Joe\Jel (Jeze methode eenvouJig informatie levert :llJn er twee

nadelen: doordat 11(;;» niet bekend is, is het minder duidelijk waar

het gedratj door ~paald wonJt en voor berekening van spreiding op

kantel frequenties is een lange en in-efficiente run-tijd noJig (ca.

30 Iï'.in. voor een tweede orde LPF).

Lij ver<jelijkinCj van cl) en L» blijkt ·.lat een circuit-simulatie

vergelijkbare resultaten geeft als voor absolute ~reidingen kleine

waarden ingevuld worden.
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5.2 Filter;rogelijkheden.

Gezocht is naar filters liet een nauwkeurig aJifüitude-gedray in de

doorlaatband nodig. Een eerste keuze is geweest an bij dimensioneren

van filters uitte gaan van een Dutterv.urth-karakteristiek. Het gevolt]

is dat alle filters liet orde, OOger dan een, aktief zullen zijn [14].

Uit onderdrukkingseisen volgt dat het LPF minstens tweede orde Iloet

zijn dus wordt naar filters van dit type gezocht. IbJere ordes zijn

mcxJelijk door casCdJe-schakelingen.

De LPF's zijn gekoppeld aan uitgangen van vern~nigvuldigers.

(hoofdstuk 3). De toegepaste gebalanceerde vermenigvuldigers

(hoofJstuk 7) leveren een uitgangsstraan.

Dit is een reden om te zoeken naar filters waarn~ straan gefilterd

wordt. Dit is niet alleen uit elegaJ1tie-ov~rwe<-JirY-=,enlilaar l>lijkt ook

nooJzakelijk. Voor conventionele LPF ' s zou eerst een stroom naar

spannings-omzetting noeten plaatsvinden. Ganponenten die als belasting

bruikbaar zijn, vertonen een relatieve spreiding van 1%, waardoor na

deze anzettincJ het aliplitude-gedrag al i1iet rrecr nauwkeurig genoeg zal

zijn.

5.2.1 Current Tunable LPF.

Een beschrijving van genoemd type filter is gegeven door

Grirnbleby [12]. De opzet is getekend in figuur 25.a. Laagfrequent

signaal-stromen kunnen .naar een tak in (impedantie I s van Cl s zijn dan

groot) àus spreidingen treden pas op bij hogere frequenties.

In figuur 2S.b is een vervangingsschema getekend waarl.>ij transistoren

vervangen zijn door ingangsinpedanties en gestuurde strocxnbronnen.

Dij deze vervanging geldt:

g = Ic/Vt (g is de transistor-steilheid die bepaald wordt d:>or de

DC-stroal~instelling (Ic), zodat aan collector-zijde voor

kleine signaal-stromen (i) gel'lt: i = 9 * Vbe : Vt = q/kT)

.Ri =P/g (Ri is de transistor-ingangsirnpedantie en ....ordt bepaald

door de OC-stroolOversterking (beta) en de

transistorsteilheid)
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z z
z

i=glJbe1

i 3
Ri

z

1=glJbe2

i

i=glJbe4

i

figuur 25.a Figuur 25.b

De over;Jrachtsfunctie ll{p) wordt hier gedefinieerd als quotient van de

uit':Jéil1gsstroan en de ingangsstroom. r·let het aangenomen rrodel Y.Ordt

fl{LJ):

II (p) = ---- = ----------------------------

p! + p * (2Cl + C2*{1+gRi)]j2C1C2Ri + (l+YRi)L /4ClC2Ri
L

Vergeleken met li{?) voor ~n tweede orde LP!:":

*
. t

Ho ,\0

11 (iJ) = -------

p2. + ? * Wo/Q + ~·"ot
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Aangenomen ~rdt dat gRi » l.

Dan volgt voor de eigenschappen van dit filter:

'(vo = (l+grti)2. / 4Cle2Ri1. ofwel \0.0,., 9/2VCIC2'

Q = "ClCl' / (2Cl/gRi + e2) dus Q ~ VCl/C2'

Voor Butterworth karakteristiek '.leIdt dat Q=0.5 V2 dus Cl = 0.5*C2

om twee filters (identiek) te kunnen vergelijken worden twee

overdré:lchten (Hl(p) en 1I2(p) ) bekeken viaarin O'1afhankelijke

condensator-waarden gebruikt 'HOrden:

Filter 1

Filter 2

C11 en Cl2

C21 en C22

Hiermee kunnen t.etreYJ~ingen voor (relutieve) fase- en élffiT)l i tude

verschillen af'Jeleid \\Orden. Voor frequentiegedrag \\OrJt p = j\J

gesubstitueerd, waarbij de frejuentie \\Orut genormeerd:

O~i = 4 * TC * f / g

Dit ljeeft (ie \loigende freguentiebetrer-Jdn<.Jen:

0;"; lC22 - C12 + 0',2c12e22 (e21-Cll ) ]

arglIll] - urrj [112] = -----------------------------

01'-:
4CllC12C21C22 + Q'1

2(C12C22 - ellC12 - C21C22) + 1

11111

'1121
= ------------------

+' 2 2. 2
1 + O~j ell C12 + Û"'I e12 (C12-2*Cll)

I3elarK]rijk is Je spreidin<J op deze grootheden, als (unctie van

spreidingswaarden van cnrnponenten, en als functie van de fre]uentie.

Deze spreiding is bepaald HI.b.v de tweede genoellue Jfcthode (J'1onte

Carlo). Grafieken van deze spreidingen zijn te zien in figuren 26.a
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en 26.b.

De volgende spreidingen van cx.>mpc>nenten zijn aangenomen:

+) \..eerstanuen vertonen een absolute spreidinCj van 10% en een

relatieve spreiding van 1%. Ditzelfde yeldt voor capaciteiten.

+) de transistor-steilheid 9 vertoont een spreiding van 1%.

lIet verloop van arrlJ?li tude-spreidingen (figuur 26. a) is eenvoudig

verklaarbaar. Dij lage frequenties hebben C's geen invloed dus ligt

het gedrag vast. nij hogere frequenties vertoont de

aJ11t)lituueverhoucJing ca. 2% spreiding.

liet fasegedrdg i.s als volgt te verklaren:

Bij het tweede orde LPF is bij lage- en hexJe frequenties <Je

faserelatie yoed ye.iefinieerd (180 - 0 gr.). In het overgangsgebied,

het gebied rond de kantel frequentie fo, is dit niet het geval. Irraners,

als gevol') van spreidingen zal fo zelf ook spreiden. ce spreiding van

de kantel frequent ie kant overeen l:et de absolute spreiding van

pararneters en won]t in Jit ~eval ca. 10 %. lIierdoor kan het hele

overgangsgebied wer de frequentie-as heen en weer schuiven.

In dit ':3ebied zal het fdseverschil van twee filters een grotere

spre ia ing te zien yeven.

Bij een spreiding op fo van ca. 10% geeft Je ver[;ciJil-fase een

maximale spreidinlj van ca. 1% te zien.
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5.2.2 1l00Jere orde Current Tunable LPF's.

i"iet het principe van 5.2.1 zijn ook Jerc.le- en vierde-orde LPF's

te realiseren. een schema van het derue orde filter is getekend in

figuur 27. Een vierde orue filter Uestaat uit cascä<3e-schakeling van

twee tweeJe-orde LPlo" s.

z z

Figuur 27

Voor de overdrachts[uncties <:JeInt, aangenomen Jat Jl2,(p) <Je al eerder

beschreven overdra.cht is van het tweede orde LPF:

gRi + 1

Ri( g+2pC3) + 1

VCXJr Je Dutter..arth-kara.kteristiek Ilnet yelden dat de polen van 11(;?)
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op gelijke afstand op de cenheidscirkel in de linkerhelft van het

complexe vlak liggen. ~Et uit gegeven volgt voor de C-waarden:

Derde orde LPF: '>"Jo = g/2C3

Wo = y/2VClCi en Q = "Cl/C2'= 1

dus Cl = C2 = C3

Vien]e orde LPF: ~'Jo = y/2VCIC2' en Q = VCl/C2'= 1/2cos(~/3)

Wo = 912..)C3C4\ en Q = vE3/C4'= 1/2cos( ~/B)

dus : Cl = 0.29*C2 = 2.42*C3 = 0.7*C4

Cok voor deze filters zlJn spreidingsl:rarmen getekend. ~ze zijn

vergeleken lIlet het tweede orde dl ter en een volgend tYI.Je filter, en

te zien in figuren 29.a en 29.b.

In appendix III zijn simulatie-resultaten op..Jenanen.

Voor kantel frequenties rond 10 i'1Hz zijn capaciteiten oodig tot ca. 1

. nF, wat volleà ige integratie ooiTOCJelijk maakt ±>or q::pervlakte.

Als gevolg van deze grote C-waarden is het zinvol on te kijken naar

een filter waarbij kleinere capaciteiten gebruikt kunnen worden.

5.2.3 Current-LPF met kleine capaciteiten.

Een rro:Jelijkheid on te grote C-waarden te vermijden is on het

hoogfrequente teruljkoppelen versterkt uitte voeren lnet een extra

differentiaal-transistor-paar.

Een schakeling waarin Jit gebeurd is, is getekend in figuur 28.a. ce
capacitieve hf-ll~~anties Jie vanuit A en D 'gezien' worden, zijn

door versterking veel groter zoc.lat kleinere C-waarden HO::Jelijl~ zijn.

Laagfrequent kan er alleen een relatief kleine basisstroom door ~'l en

'i'2 weg, zodat eventuele spreiding in deze basisstroan verwaarloosbaar

is.

Aan de haoo van een eenvoudig vervangingsschema (figuur 28.b) wordt

aangetoond dat tUt iJrincipe bruikbaar is. In dit vervangingsschema

wordt de terl1l:lkoppeling gerealiseerd door een operationele versterker

met versterking A. Afhankelijk van het teken van A is-er sprake van

meekor:pel ing of tegenkoppel ing.

Het vervangingsschema en Je afleidin<J van H(iJ) zijn ge<jeven voor

slechts een tak van het filter. Gezien de symnetrie van het filter is

dit toegstaan.
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Figuur 28

R3 R3

R4

FIGUUR 28.A

FIGUUR 28.8

FIGUUR 28.C

Ter vereenvoudiging is yesteld: jZl = H2 = Ti. en Cl = C2 = c.
;·jet deze yegevens vollJt voor {le overdrachtsfunctie ll(r-»:

H(p) =

I-VO = 1 / RC en () = 1 / 3-A

H(J?) is een tweede orde LPF karakteristiek waarbij Lbor keuze van A

verschillende o-.Jaaruen te realiseren zijn.

Kleine C-waarden zijn naJelijk door R groter te kiezen. ce maximale

waarde van H \..ordt bepaald door de toegestane OC-spanningsval mer het

filter. Capaciteiten kunnen een factor 20 kleiner gekozen I,o,Qruen bij

acceptabele st)éinningsval.

Voor een nauwkeuriger afleiding van i1(?) is een tweede
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vervangingsschema getekend in figuur 28.c. Cbk dit schema C]eldt voor

een tak, waarbij T3 (of '1'4) uit fiC]uur 28.a is vervangen door een

gestuurde stroombron (jc). Aan<:lenomen is <Jat de inC]angsimpedantie van

73 oneindig groot is.

Bij vervaIl<Jing van het transistor-paar door een operationele

versterker wordt verondersteld dat bij I~t transistor-paar de

versterking constant is. De versterking voor lage fre1uenties is

R3/R4. Bij hogere frequenties \AJrdt de im~antie tussen A (fig 2B.c)

en aarde, verkleind door de tak C2-Rl-R2,waanJoor de versterkinC]

afneemt.

Voor berekening van i1(p) is aangenanen:

Rl = R2 = R en Cl = C2 =C

i-let deze gegevens volcJt voor H(p):

'[1 + pR3CJ / c 1 * (R
2 + Hl<3)

ti (p) = ------------------------------------

) 2 + '.1 *
L 1:

Wn = 1 / n3C

[

R* (3 - R3/H4) + E3 ]

---------------
c*UI. 1 .+ RT{3)

1

+ ------------
ct * (i<.l + :UD)

,.vo = 1 / c * J l{'1. + RH3

o = [J H.'1. + mdl / D~ * (3 - R3/R4) + R3]

liet afnemen van oe versterking blijkt uit Il(p) door het nulpunt I~n.

H3 en 1<4 beinvloeden ook \~ en Q.

Bij het dimensioneren fioet met enkele ~mten re}~ening gehouden worden:

a) liet nUltXlnt van H(p) l:>etekent ,Jat bij frequenties vlaarvoor ~ > l'in

de afval van het filter rx:xJ maar 6 dB/okt. is. D? aver:gang van 12

dB naar 6 dil moet dus ilCXjer liggen dan te onderdrukken CXJnponenten.

!let gevolg is dat H3, R en C niet O1aelankelijk van elkaar <:Jekozen

kunnen vJOrden. Uit de verllouding '.-in / \'Jo volgt een verband tussen

1<3 en H.

b) De-instellingen l'oeten zodanig gekozen -...oden dat er geen
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ven:adicJing l..>ij transistoren op kan treden v;aarbij tE spanningsval

over het totale filter zo klein r.oeJelijk !loet zijn. Dit an

cascade-schakel ingen van filters en vermenigvulcii(jers Iro::Jel ijk te

maken.

c) Capaciteiten n-oeten zo klein IraJelijk gekozen -..orden. :Vlaximale,

voor inteCJratie geschikte waarden, zijn dfhankelijk vän !Jet

IC-proces waarin ooboK)rpen ....ordt. .i\angebouc1en \X)rdt hier : C < 20

pF.

d) Voor een Dutten.Drth-karakteristiek nnet Q = 0.707 gelden.

Als rekenvoorbeeld is <jekozen:

OC-instt:!lling van 1. 5 11..\ ~r tak;

Cl = C2 = 20 pI:' IU = R2 = Ik H3=40 R4=6k

Hiermee volgen (ie eigenschap~)E!n:

Fn = 20 * Fo = 8 :·IIIz

0=0.7

Spiegelonderdrukking blijkt aan ca. 40 dD

~ij het aI1eiden van IJ(~)) is aangenomen dat de schaJ:eling volledig

s}'!î'lT'.etrisch is. Dit resulteert in een OJerzichtelijke vorm van il(~)).

Dit houdt ook in Jat voor- statistische analyses niet Heer l1dar

verschillen in Ii (r') alleen ljekeken ),-ag VJOrden ardat de uanwezige

afwijkingen t.a.v. symmetrie niet neer meegeno."'l-.en v.orden.

Statistische LJeqevens \Vorden bier uit cin.:ui t-simulaties gehaald. On

twee filters te vergelijken is een kleine absolute spreidil1<j (0.1 %)

op R- ,C- en transistor-yJaarden aanyencxnen. Daarnaast is een

onderlinge relatieve spreiding van 1 % aangenanen.

~~esultaten van deze stätistische analyses zijn weer ter vergelijking

0lxJencxnen in fiCJuren 2~.a en 29.b en v.ürc1en daar l:esproken. In

awendix III zijn enkele simulatie-resultaten opgenOll1en.
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5.3.4 samenvatting.

Aan de hand van besproken filters en figuren 2~.a en 29.b kunnen

enkele voorlopige conclusies yetrakken \-.orJen:

Met ,ie ~scllreven lilo3nier van stroomfil tering }~unnen LPF' s yerealisecrJ

worden Cl ie ûan yestelde eisen lil. b. t. fase- en dlnplitucJe-karakters i t iek

voldoen.

Echter, een hcx-Jere kantt:lfrequentie als 5 i·1Hz is ro::xJzakelijk. lIet

gevolg is dat ~er verûere maatregelen Je spi~Jel-onJerdrukkin9door

een tweede orde filter niet voldoende zal zijn.

'.velis\'laar zorgen beschreven derde- en vierrje-orJe filters wel voor

voldoende ooderdrukking, het aantal capaciteiten rteelnt toe terwijl

capaciteitswaarden te groot blijken.

\let probleem van capaciteits\.'aarden (dus oppervldk) kan voOrden

Ot.gelost Het het laatst i~schreven filter. lJadeel is Jat Jit '..leer een

tweede orde filter is. <.bk llOlJere orde filters volgens dit principe

zijn iiO-Jelijk, maar zijn alleen bruikbaar dls er voldoende

spanning sruimte is.

een tweüOe orûe filter vol13ens dit i-Irincipe zou ook i.Jruir-.baar kunnen

zijn als yekozen "-Ordt voor een hogere rerroJulatie-fret~uentiedan de

conventionele 1F-frequentie.

Dit geeft ;ninJer strenge eisen voor steilheirl van het filter. ~ze

keuze houdt echter in dat ..:bar afwijkincj van Je conv8ntionele 11",

andere en veelal zvlaardere eisen m.b. t. andere systeem-ei']enschappen

gaan gelden.

lIet lijkt zinvol on eerst de problemen Jie zich voordoen bij

toepassing van een hoger orde filter reet kleine cupaciteiten verder

uit te werken.

Aangetoond is dat de problemen Jie bij dit :::nderdeel van het systeem

iop l:unnen treden principieel q:>losbaar zijn Jus dat de [out die q:>

loeze plaats in het systeem op kan treden klein genoeq gemaakt kan

won]en.
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6 Offsetreductie door Dynamic Element :1atching.

6.1 D.E.M. Drincipe en toepassing.

Naast de vraag of frequentie-afhankelijke fouten klein genoeg gemaakt

kunnen \oK:lrden, moet ook het probleem van frequentie-onafhankelijke

fouten ".orden bekeken.

Fouten die optreden zijn het gevolg van cngelijkheid van componenten

en spelen een rol op twee p.mten (zie ook figuur 20)

a) Verdeling van stronen CJIler twee takken na de ingangsversterker•

De verdeling van een signaal CJIler twee ta~<en zal nooit ideaal zijn

zolang de irrpedanties van de takken niet exact gelijk zijn. lIet

gevolg is dat dnplituden ongelijk aan elKaar zijn dus dat

uitbalanceren niet fleer volledig is.

Een lilanier an toch twee identieke iJi1fJedanties te zien is te zor']en

dat deze illJl?edantie~ elkaar afwisselen.

Dit principe is eerder :jebruikt voor liet v~rkrijgen van zo gelijk

HlCXjel ijke Ix..'-stromen in een IVD converter en l;.orJt Dynamic Element

;'latching genoerrd.

De eenvouJige uitvoerin'J van dit principe zortjt, door schakelen

tussen twee iJfli?€danties, dat voor het schakelen, (jelfliddeld, twee

gelijke irnpedanties gezien ....orJen (figuur 30.b), i.p.v. ongelijke

(figuur 30.a).

b) Fase-detectie voor realiseren van or~l~jonaliteit.

Voor behoud van signaalinfor:natie rroet wel voor Je 'schakelaar'

gekeken \\Orden en niet erna. q) dit PJnt is een soort 'gechopperJ'

signaal aanwezig, dat niet zonder meer verw'erkt kan \oK:lrden. In

principe levert Jit een probleem op wanneer het schakelen gebeurt

door unilaterale trönsistoren en spanningsrelaties veranderen. Het

'voor de schakelaar kijken' is dan niet IlOjelijk. Voor het

nauwkeurig delen van twee stronen speelt dit probleem niet a~]at ,~

gemiddelde stroorn-verdeling \vel offset-vrij is. Is echter Je

spanning zoals die voor de schal:elaar aanwezig is, n::xHg ,Jan rroet

het principe uit·:;ebreid ,;.orden.

Dit uitbreiden is Iiegelijk Joor het schakelen niet ölleen IIL->er te

gebruiken als 'ch0PI..:>eren' lllaar ook voor t=en 'demodulatie'. Dit

princiI~, een soort Generalis~] D.E.M., is getekend in figuur 30.c.
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Na choH,)eren YoOrdt hetzelfde schakelsignaal gebruikt on het

gechopperde signaal te derocxJuleren. tJu is, in tijd gemiddeld, ,.vel

weer de signaalinforn~tie (hier [ase-inforn~tie) aanv~zig met

dezelfde offset-reductie.

R R+liR R R+liR R R+~R

',- ---p,1-- .. , ,
V-/;O ' ' I , ,

V=O)~ I '", , , ,
I , , I ~

,
I,~ '" ' ,,---- -A

V=O ~ ,J1.., ,..'
I ,", ,

iJr li i~ ~i r;~ ii'i
Figuur 30.a Figuur 30.b Figuur 30.c

In het theoretisch irleale CJeval \>'orden transistoren oneindig snel

volledig aan- en uit-geschakeld c.bJr een scllakelsilJnaal rret een

duty-cycle van exact 50% en L~n oneindig korte stijg tijd. In dit

geval is er Cjemiddeld geen offset meer aam~zig. In praktijk zijn er

twee afwijkingen:

a) Als gevolg van een niet exact syrnnetrisch scllakelsignaal

(bijvoorbeeld doordat de duty-cycle niet l.;recies 50% bedradgt), en

ongelijyJ1eicJ van schakel transistoren zal er toch rog een

offset-compooent aanwezilj zlJn.

b) Het scllaJ~elsignaal zou na schakelen geen invloed weer :IDCJen hebben.

Als gevolg van niet lineaire effecten in Je schakeltransistoren zal
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dit signaal doorspreken. In praktijk zal na schakelen een

superpositie van I~t offset-loze ingangssignaal en een

ri.mpelspanning (met de frequentie van het schakelen) aanwezig zijn.

t-1et het gegeven van b) dat doorspraak vermeden IiDet VAJrJen (inmers kan

de ri.mpelspanniTlC] storing veroorzaken) volgt dat voor l~t realiseren

van een schakelcel een dubbel gebalanceerde vermenigvuldiger geschikt

is (figuur 31).

Figuur 31

".>-----frl--4::
/

lJ1

I U1

I

I-dl

Iu2

I

/

I+dI

Gcsd1akeld wordt Ilet V!. lUs aangenoillen wordt llat VI » Vl.' dan \..orden

de transistoren ook \-Jerkelijk 'aan' en 'uit' geschakeld zooat

duidelijk de functie als in figuur 30.b gerealiseerd •..ordt.

De afwijking in irrpedanties is in figuur 3D aang~even rret 1{ en n+dR.

Een overeenkanstige afwijking treelt op bij gelijke weerstanden in
combinatie met ongelijke ingangsstraren zoals voorkant bij het

ver.lelen van het signaal C'Ner twee tay.ken (figuur 15). In figuur 32

is een realisatie getekend van uit veruelen: een onnauwkeurige deling

gevolgd wordt door een nal1\olkeuri lJe. l.:eze' stroardeIer' wordt yebruikt

na de ingan<]strap on exact gelijke stromen 'naar de twee

vermenigvuldigers te sturen (zie figuur 20).
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I+j I-j

lJ1

Figuur 32

'2rI+i) 2CI-iJ

De tweede plaats waar üffsetreductie oodig zal ziJn is bij het

realiseren van orthocJonaliteit. Irrmers afwijkingen van 1% zijn niet

toegestaan zodat cnmponentspreiaingen ook uier teveel offset zullen

geven.

tbon.1at orthCX.Jonaliteit geregeld v.ordt lJoor een PLL zal de

fase-afwijking bepaald \-JOn]en door de nam·lkeurigheid \-laarmee het

fase-verschil tussen de twee oscillatoren gedetecteerd kan worden.

Stroom-spannings omzetting na fasedetectie geeft 1% offset, indien

gelijk veronderstelde ~npedanties een q)reiding van 1% vertonen dus

zal een fasedetector a~t uitgangsspanning offsetreductie moeten

hebben. In dit I.;Jeval moet "..el liet 'gechoppenle' signaal verder

gebruikt \-X)rden ZOOut een t\~ede 'àerncxJulatie-cel' nodig is. Figuur 33

geeft aan hoe Iret gebruik van JezelfJe schakelspanning dit jubbele

schakelen te realiseren is. een ~schrijvin9 van de canplete

fasedetector volgt in hoofdstuk 7.
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Figuur 33
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In dit hoofdstuk komen twee iJrobleJllen die zich voor kunnen doen bij

toepassen van lJC:'i in dit ~eval aan de onJe: praktisclJe-offset en

eventuele storing in het spectnDf'. i\angezien een 'dulJbele-schakelaar'

0fXJebouYKJ vorcJt Het twee gelijke cellen •.ordt eerst het gedray van een

zo'n cel bekeken. l\an Je hand van de resultaten kunnen dan ook

uitspral~en over het gedrag van een dubbele cel gedaan worden.

6.2 D.E.M. offset invl~l.

6.2.1 Duty-cycle offset.

UeschoU\'x:] \..urdt een enkele cel ll~t als staartstromen 1

respectievelijk I + dl. Een plaatje van de ui tgangs-verschil-strooll1

als functie van Je tijd, en Je integraal daarvan, laat zien t~t deze

integraal nul is en offsets uitgemiddeld v.orJen bij een schakelsil]naal
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met uuty-cycle van exact 50% (figuur 34.a). Hetzelfde plaatje, maar nu

met een duty-cycle die niet gelijk is aan jO% laat zien dat het

tijqgemiodelde van Je integraal nu gelijk is aan het prcx1uct van

stroomafwijking (dl) en Lluty-cycle-afwijkin<.J (d.w.z. relatieve

afwijking t.o.v. 50%).

De relatieve stroom-ongelijYJleid dl werd verondersteld te volgen uit

impedantie oogelijkheden dus mag oogeveer 1% gesteld v.oruen.

Iu,- lu2

d I I--+--+--+--+----+-' t
-dl I---~t

I----..~------t

Figuur 34.a Figuur 34.b

De tluty-cycle afwijking is oocJ onbekend. Als aan<.Jenomen wordt Jat de

tluty-cycle van de te integreren signaalgenerätor rreJe afhankelijk is

van Re-waarden, kan ook voor deze afwijking voor een rekenvoorbeeld 1%

aangenomen vJOrden.

Hieruit volgt dat Je resulterende gemiddelelde strocmafwijking als

gevolg van de duty-cycle fout (0.01%) klein ~noeg is.

6.2.2 ~ransistor offset
Naast Je duty-cycle fout treedt OOCJ een tweede effect op. Jbor te

veronderstellen dat VI » V~' is, zullen transistoren echt 'aan' en

'uit' geschakelo v.orden. In dit geval Kunnen transistor-ontjelijkheJen

ooI: <:leen invloed bebben op de stroomverdeliny.

Tijdens bet schakelen gelät dit ni~t meer. Irrmers, tijdens het

schakelen CJaan tle Vbe's van de trdnsistoren Lbor liet aktieve gebied.
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Zo zal als VI = 0 (halverwege het schakelen) elke transistor

"ongeveerlt even ver open -staan. Dit "ongeveer" is afhankelijk van

ongelij~Jleid in transistor-paraIT€ters. Een transistor ~et een grotere

IS (saturatie-stroom) kent bij 'jelijke Vbe een I:leinere Ie dan een

transistor net een kleinere IS. Dit soort parameters (IS, l.eta,

capaciteiten) is proces-afhanb~lijken aon spreiding onderhevig.

Doordat de stroomverdeling tijdens het schakelen mgelijk is en

onafhankelijk van 'aan' of 'uit' schakelen is deze geffiiddeld over :~

tijd niet nul.

Deze ongel ijke stroolTlvenJel ins is dus een offsetbrol1 die aanwezig is

ongeacht of staartstrOlnen <.11 of niet gelijk zijn.

Behalve de rrate van ooc]elijkheid beeft ook de Jnanier waarop de

transistoren geschakeld \-XJrden invloed (frequentie, schakeltijd en

schakelniveau's).

Ow de invloed van deze bron te kunnen afschatten 'vJOrJen OC-parameters

(IS en beta) van elk van Je vier transistoren mgelijk CJesteld. re
invloed die ongel ijke C<.1paci tei ten hebben ~:af\t aon de or:Je in ó. 3.

Vcx:>r vier transistoren uit figuur 31 \4orJt gesteld (O(=~/~+l):

Tl heeft I:lélriiJneters 1::>1 en ~l

T2 heeLt .:=:-arê:llaeters 1::>2 en ()(2

r.l.'3 heeft paralileters 1;.;3 en ~3

'1'4 heeft parélJneters I~;4 en 0(4

Bet schakelen van -V;';'/; tot +V;';\'; (v-switcll) wordt beschoU\JJ als het

dcx:>rlopen van een aantal DC-instellingen.

Gesubstitueero \-XJrJt:

1\ = (151/152) * exp( V~V:;/Vl')

13 = (153/1S4) * exp(-V~W/V'i')

Dij staartstromen I en I+dI geldt dan voor de

uit'jangs-verschil-stroar.:

(X + Y + dI*(X-Y) )

dIu = lul - lu! = I * (---------------- )
( (A + 1)*(B + 1) )
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waarin:

x = O(1*A*(B+l) - tX2*(B+l)

Y = O<.3*I3*(A+l) - 0<4* (A+l)

Wordt op de parameters een absolute- en relatieve spreiding

verondersteld dan zal dlu ~~n spreiding vertonen als [unctie van VSW.

De [actor dl zal door zijn kleine waarde weinig invloed hebben. Ilet

verloop van Ue spreiding op dlu als functie van VS"v ( S(dlu,VS'W», is

te b=rekenen en grafisch vJeer te geven.

Figuur 35 laat het verloop zien, van Je spreiding q:> de relatieve

afwijking (d.w.z. dlu / I in procent), als [unctie van (~ 'stand' van

de schakelaar (d.w.z. de schakelspanning \t~W). Voor

cOffitxXlent-spreidingen is aangenomen:

transistor-parameters vertonen 10% absolute- en 1% relatieve

spreiding.

S'taartstroom OI1tjelijkheid •.ordt H veront1ersteld (dI= O. Ol) •

;·:et deze gegevens v.ordt een i·bnte-Carlo simulatie uit~evoen].

(%)
1.0 . - - - . - - - - - - -r---+-+-.....,
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lIet ~rvlak onder deze krOITDlle levert, gemiddelo over Je tijd, de

waarde van de offset bron. liet oppervlak is afhankelijk van de

niveau's terwijl de tijdsniddeling bepaald wordt (bar [r~}uentie en

helling.

Om tot een afschatting te komen van de invloed van deze bron in

vergel ijking met het eerstgenoerrde effect is de kralIDe oonaderJ door

de getekende rechthoek.

Aangenanen\·.orcJt verder:

+) Een relatieve schakel tijd: dS (verliouJing van tijdsduur van een

overgang en totale i.:eriodetijd).

+) Een lineaire schakelhelling.

+) Schakelniveau's van +/- 200 mV.

Can volgt liet figuur 35 dat er een relatieve en in tijd gemiddelde

ongelijkheid in uitgangsstroll1en or.treedt yelijk aan:

dS * dH * 2 * 50/200 = 0.5 * 1J.01 * 0.01

De factor SO/200 geeft aan dat gedurende een vierde van de

schakelhelling een ;iaxi.ruale stroomaf'.vijking verondersteld ~.ordt (VS~v =
+/- 50 rN). Deze offsetbron is dus bij gelijke spreidings-aannëll-:1es

ook vergel ijkbaar in grootte met je eerder yenoemJe cluty-cycle bron.

Totaal zal de strOOlronCJel ijklleid t.g.v. deze offsets bi:1nen genoen-Oe

grenzen blijven zcxjat gesteld nlag "'Orden Jat de offset-reductie

principieel voldoende is.

6.3 Invloed van D.C.;'l. scha)~elfreyuentie.

om een liaxiJrale offsetreductie te krijgen zal gescl1al~eld worden Het

een blokvoril\Îg schakelsignaal. De fourierreeks van zo'n signaal rret

arrplitudes +/- A en een periodetijd x \..ordt yegeven door:

F [vsw] = 4A/TC * ( sinx + 1/3sin3x + 1/5sin5x + ••••• )

WorcJt .Je aI1l?litude van de <:..oerste coli1ponent als 0 dD niveûu genOli1en dan

geldt voor Je harrronischen:

l-ste harmonische is op -~.5 dU

2-de harmonische is op -14 dB
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29-ste harmonische is op-32 dB

Ua Philpac is çost-processing van tijdsignalen lrogelijk waarmee o.a.

het frequentiespectrum door fouriertransformatie verkregen kan ...~rcJen

(DFT) •. Net deze post-processor zullen versclüllenJe verschijnselen

bekeken -...orden. Ter controle is ook llet spectrwll van het

schakelsignaal Oi;cjenornen in figuur 37.

Opvallend bij dit spectnnn is het 'flauwe' afvallen van de IDJere

harmonischen.

D= verschillende effecten die optreJen bij blokvormig schakelen kunnen

verklaard 'w.Orden aan de hand van een schakel-cel als die getekend

wordt met transistoren waarin capaciteiten aangegeven zijn. In figuur

3G.a is dit gedaan. 1ransistoren zijn vervangen lbor een ineale

transistor net daarbij de diffusie-capaciteiten (CED en O::D), de

depletie-capaciteiten (C~r en lL~) en de serieweerstanden (REB' en

He) • De enitter-serievleerstdnd 'w.Ordt hier verwaarloosd.

De diffusie-capaciteiten :lijn strOOIr.afhankelijk (ladingsopslag) ,

waarbij Je basis-collector diffusie-capaciteit relatief klein is als

de transistor niet in verzadiging werkt.

Depletie-capaciteiten zijn o.a. afhankelijk van de spanning OJer Je

overgangen en vertonen een niet-lineair Y~rakter.

lu, IU2-

21 1tot
RC I I

eCT CCD I I

I I I

I-dl Ic.t1
I I I

I-dl i~ Ic•t2
JSW

eET eED I l· ...- - - - - -
I .......... ' I VSIJ

----'-ol.......' I

t
I 1=1.5 mA I

Figuur 36

A

66

B



Een reden voor keuze van Je gabalanceerde vermenigvuldiger is dat,

door symnetrie, oneven <nrnponenten van het schakelsignaal niet rreer

door zullen spreken naar de collector.

Dit ::.borspreken zou gebeuren via COlector-:Jasis-car,aciteiten (CI}),

maar negatieve-pulsen, door uitschakelen van '...'1, en tx'sitieve ruIsen,

door inschakelen van T3, heffen elkaar op zodat dit doorspreken

uitgebalanceerd wordt.

Dit uitbalanceren ~ebeurt dlleen bij gelijke CD-capaciteiten zodat

direct gesteld kan 'voOrJen Jat door spreiding in O:!-céi};Jaciteiten er

toch een doorspraak van ooeven OJlflJ..)()J1enten te zien zal zijn.

AanC)ezien het sclJakelsignaal yeen ev<:n OOlflJ..Xmenten kent \.,Qrden deze in

eerste instantie ook niet aun de uit'Jan<j ver.."acht. 'lbCII zijn deze

componenten wel aanwezi<j.

Dit volgt uit l~t niet lineaire karakter van Je depletie-capaciteiten.

Bij anschakelen van VSV; = -A naar VSi'/ = +1\ \.ordt 'j:l 'open'-geschakeld

en T2 'dicht'. D= delJletie-laJin~ Vdn '~'l wordt vergroot, die van '::.'2

verkleind. 71 was Jicht en had een kl<:ine Jepletiecapaciteit; T2 was

open en had een grotere l~pletiecapaciteit.

Er zal dus een stroom-verschil q:>treden tussen 'opbouwen' en

'afbreken' van Jie ladingen.

Dit stroomverschil is aan rollector-zijde zichtbaar als een

fase-verschil tussen een klein negatief- en een klein i,X)sitief-pulsje.

Sa-nen ljeeft dit een blokgolf met de dubbele sclJakel-frejuentie (zie

figuur 36.b)

De blokgolf ontstaat tijdens het schakelen Jus zullen harmonischen van

dit signaal die een pericx.letijd hebben Jie korter is als de

schakeltijd, in amplitude af <jaan nelll€n. te energ ie van dit signaal

wordt over al deze oomtxX1enten verdeeld dus bij sneller schakelen

ooJint de afval van harmonischen later maar lJeeft el;<e harmonische een

lagere anplitude. Zo levert (Ut effect een IicxJelijkheirl op ail de

hoogte en invloed van [requentie-colfLtJOflenten te retJelen.

Een grotere schakel tijd levert echter \Jeer een grotere offset OL; zo..Jat

deze maatregel een oo<junstige uitwerkiny heeft.

lIet totale gedrag is ook afhankelijk van het gekozen type transistor.
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lbordat depletiecapaciteiten afhankelijk ziJn van overgangs-spanninc.jen

hebben ook serieweerstanden invloed. Aangezien bij schaalverandering

van transistoren de Re-waarden oogeveer gelijk bIjven zal de keuze

minder invloed hebben op Je even componenten.

Bij grotere tri1nsistoren zal de spreiding op ru-capaciteiten absoluut

groter zijn dus zullen ooeven oomponenten sterker aanwezig zijn. Deze

transistoren hebben wel als voordeel dat de serieweerstanden kleiner

zijn wat een gunstiger ruis~~~rag betekent.

Door het exponentiele Vbe/le karakter geven grotere schakelniveaus

grotere harmonische vervorming. De k\.Jadratische vervorming zorgt

dé)arbij voor even llar:nonischen lHe niet uitgebalanceerd v.orden. tbk

zijn gevolgen van niet lineaire capaciteiten duidelijker nerklJaar.

Schakelniveaus \..orden klein ljekozen lilaar groot CJenoeg an transistoren

werkelijk 'aan' en 'uit' te schakelen.

Dit hele ge<Jrag \..onlt ver:1uiJelijkt door frequentie-spectra, te zien

in figuren 37 t/m 41.

Voor .Je staartstroom is alleen een OC-\.;aarJe genolilen aft spectri1

overzichtelijk. te houden. Verder is het (jedrag aan een kant van lle cel

getekend. j·1et deze gegevens }:urmen, afhankelijk van de toepassing,

uitspraken <J~'laan worc]en 'over t.itorings-invloed.

t~ls schakel frequentie is hier 10 ;'lIlz gekozen (zie ook 6.4).

De schakeltijd lekaagt 1% : de nJïlt.>litude is 400 mV top-tOLJ.

zoals gezegd is het schakelsignaal-spectrulli min of rreer ter controle

opgenomen in figuur 37.
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Vervolgens is het spectnJlI; van een cel wäarin PAI3~trélnsistoren

gebruikt zijn, getekend in figuur 38 (voor PABLU transistoren zie

aipendix 111; het gebruikte type is PN~ 5).

De even oomponenten zijn '::levolg véln k\.;adrdtisclle vervorming en niet

lineaire depletiecapaciteiten.

Er zijn geen si)reidingen op capaciteiten aanljebracllt dus zijn er '.:leen

oneven har1l'onischen te zien.

Als de de)?letie-capaciteiten nul gemaakt voOrden zullen even

hannonischen alleen f1CXJ door kwadratische vervormin<.J ontstaan dus veel

zwakker zijn (figuur 39).

In figuur 40 is het verloop van de anhullenue van de (JlniJlituden van

even harmonischen yegeven. Laarvoor is oe schakel tijd 10% genomen bij

een schakelfrequentie van 10 ~'lllz. De schakel tijd ~rdt dan 10 ns

zodat aIi121itucJen ooven 100 >lIlz af zullen gaan vallen.

'l'enslotte is het verbdnJ tussen s1?reiding in Grcapaciteiten en Q1eVen

har;.lOnisclJen aangegeven (bor figuur 4l.

Lr is uitgegaan van een 'worst-case' situatie dus Ccb van ':..'1 is

maxilIlaal en Ccb van ':'3 juist il1inin:aal. Bij een relatieve afwijking van

10% ontstaat figuur 41.

Bij een relatieve afwijking van 1% kan een 20 di:> lager niveau venlacht

worjen. Uit fi<juur 41 blijkt ,Jat de storing in het [re<juentiespectrulil,

veroorzda}~t door spreiding van carJaciteits-\-Jäarden, relatief gering is.

6.4 Gonclusies.

Uit figuren blijkt dat bij relatief kleinere transistor-ongelijkheden

(ca 1 %) de doorspraak van even-harmonischen naar de oollector het

meest hinderl ijke effect is. ~'ieliswaar kan storing beinvloed •.orden

met (le schakelhelling maar vanwege offset-problemen is dit niet

wenselijk.

Vcx>r het schakelsignaal zal een blokvormig signaul gekozen worden.

;\13 in praktijk afwijkingen in de duty-cycle niet groter worden Jan

ca. 1% en er relatieve schakeltijden ook van ca. 1% gerealiseerd

kunnen v.orclen is voldoende offsetreductie haalbaur.

liet kiezen van de schakelfreljuentie en de invlC>e<.l van hanoniscllen is
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afhankel ijk van de plaats waar D. E.N. wordt toegepast.

6.4.1 Bij toepassing voor fasedetectie wordt een dubbele

schakelcel gebruikt. Dit tetekent dat. aam..ezige even- en

oneven-harnvnischen na de eerste schakelcel !::Jem::x]uleen] ....arden cbor

diezelfde l~rmonischen van de tweede cel. Dit zijn ~ecorreleerJe

si[]nalen Jie een offset-bron }~unnen vormen. Cezien het

onderdrukkings-niveau zal het De-niveau verwaarloosbaar ziJn.

Als de schakel frequentie gekozen ...ordt buiten de l.:land van het

Loopf ilter zullen l~nnonischen niet doorspreken l1dar

oscillatorsignalen en dus de PLL-werkin(J niet verstoren.

Aangenomen \-JOrdt uat de bandbreedte van liet loopfilter kleiner ~ekozen

kan ~..orden dan Je video-bandbreedte zcx3at keuze van

schakelfrequenties, gelàig voor het oolTlI..Jlete systeclI1, op

video-signalen yebaseerd zullen zijn.

6.4.2 Bij toepassing voor stroomverdelinCj kanen harmonischen

in het siCJnaal-spectruJn. Bij schakel frequenties tussen 10 \Hlz en

40 >'illz komen alleen bar;nonischen als storin~ in het spectruIn. L.e

frequentie zelf valt daar lJuiten. ;-\:el blijkt uit fi<juren dat deze

harmonischen ool: CNer Je o:>m~..üete r~V-banll aanHezi<] zullen <:ijn.

Rekening yehouden met het ~lynaniscll ~reik iloet t.o. v. maxiJnale

signaalniveaus (dit is 0 dB bij 1.5 mA.), een onderJrukJdnc] van ca. luO

dB ~ehaald wonjen (60 GD ~/f J en 40 dB dynamiek).

VOJr oneven cnnli:>onenten worJt uij gegeven spreiding daaraan voldaan,

voor even {X}l11J:-)()f1enten geldt Jit niet zonder neer.

De even harmonischen zijn echter synmctrisch aanwezig in het si<Jnaa1.

Dit houdt in dat bier optredende an'fJlitudes in verschil-signalen oor.
nu in de orde van oJllVooent-spreidinCJen zullen lig(Jcn. ~~rcJt weer 1%

spreidin<] verondersteld dan kan als amplitude de asYJnl'.etrische waarde,

verminderd Jret 40 dB (201cxJ(0.Ol)), als maat gencxl1en vJOnlen. ,,;el neet

voor diezelfde symnetrie rret 6 dB <jecorri<Jeerd ~.orden (COIl1pOnenten

zijn aan beide zijden ûan~~zig). Uit figuren blijkt een anderdruY~in9

> 70 dB. Ua correctie v.ordt Llit 70 + 40 - 6 = 104 db zooat ook in dit

geval aan de eis voldaan v.ordt. 7e ver.olachten is dat bij

schakel frequenties rond 10 i"lHz spectrUJr~verstoringen binnen gestelde

grenzen blijven.
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7 Uitwerkinlj van het blokschema.

7.1 Inleiding.

Ll ijkbaar zi j n er vooral snocJ geen redenen 'jevonden die verder

onderzoek overl.xXlig ;naken. Een aantal aspecten is oog niet aan de orde

ge\~st. Zo zal lineariteits-gedrag en PLL-gedrag nog geanalyseeru

Ji10eten ....orden. l-iel is het zinvol on aan de hand van de gekozen cpzet

schakelingen te ontwer~n zodat de analyses verduidelijkt kunnen

worden en uitwerking van bestaande ideeen In. b. t. lineariteit gemeten

kan y,orden.

Voor redlisatie van een High ~'pec tuner is ID.J geen technologie

vastgelegd. lJet ligt voor de hanJ on ook een 'High Spec technolO:jie'

te gebruiken indien ITO':Jelijk.

Binnen het J~t. Lab. is een hf-]?roces in ontwikkeling dat voor dit.

soort toepassingen erg geschikt neet kunnen zijn. llet proces '?Ar3W'

(Perfect l~lignillent By Lateral OxiJation) heeft bij vrij h:xJe ft

kleine capaciteiten en een relatief lage HI313'. L'nkele voorlopige

~egevens zijn 0l~Jenanen in apl~nuix 111.

In figuur 43 is een volle:Hge opzet te zien van layouts. Er zijn twee

ellips ont\\Qrj,:€n, ieder geschikt voor experimentele 24-pens

behuizingen. :let yebruik van een nocJ uni'lerselere dliiJ gaat gepaard

I:let toename van ilet aantal pinnen 'vlaardoor yroterc= ~huizingen n:xUg

zijn. [lierdoor gaan parasieten een te yrote rol spelen.

Aangegeven is "''elke gedeelten geintegreerd zijn en .....elke delen

voorlopig extern uitgevoeru zullen \o.Orden. In principe is geprobeerd

om een aantal test-blokken te ootwerpen die zoveel nogelijk

toegankelijk zijn zodat een groot aantal eigenschappen getest kunnen

vlorden. Zo is !let rraJelijk an vrijwel alle De-instellingen te

corrigeren, kunnen alle oscillator-frequenties voll~jig geregeld

worJen en zijn PLL's volledig te Jlil~nsioneren.

Een groot aantal bloy.ken is identiek. Bierkan volstaan vorden net een

korte anschrijving van enkele van deze 0lokken waarbij telkens in

appendix III zowel schakelingen als layouts q,xjenanen zijn.
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7 .1 Scllakel i ngen.

Besproken worden Je ingangsversterker (7.1.1); de oscillator (7.1.2)

en de fasedetector voor ortiloJonaliteit (7.1.3). Met tespreken van

deze fasedetector kan ".on.len volstaan aIrlat door liet hele systeem

dezelfde Gilbert-cellen gebruikt Y.Orden.

7.1.1 Ingangsversterker.

Uitgegaan \'.ordt Vêin een Long-Tail-Pair (L'I'P) waarbij drie extra

toevoegingen Je linerätiteit vergroten en Gain-Control realiseren.

Figuur 44 laat Je 'vervanging' van het LTP zien.

I + i I - i

U+v

Figuur 44

()::)rspronkelijk vormjen '1'1 en 'I'2 het Ui't), nu zijn er drie

uitbreidingen:

a) Door toevoegen van L..arallel-transistoren v.ordt de lineariteit sterk

verbeterd. Aangetoond kan Y.Orden dat dJor juiste keuze van

of>i.:>ervlakten van parallel-transistoren de derde-harmonische

vervoITl1ing geminimaliseerJ kan ".orden. Keuze Vêin oppervlakte

verhoudingen volgt uit Je reeksontwikkeling van Je arctangens

functie van het gewijzigde Ui'P. 'nIeoretisch is deze verhouding 1
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3.73. In dit geval is een verllouJing van 1 : 4 gebruikt wat een

kleine overoompensatie inhoudt. ~3 en 'l'4 zijn (È extra

parallel-transistoren.

b) De ingangsversterking "net ger~Jeld kunnen worden. uit is ~Jelijk

door extra transistoren toe te voegen waarmee de

DC-stroom-instelling van Oe LTP-transistoren beinvloed kan worden.

Hierdoor verarxlert de steilheid' dus de versterking. Voor

realisatie van een llGC-ingang zijn 'l'S t/rn T3 toegevoegd. Vanwege

symnetrie is deze AGC-inga~J met vier transistoren uitgevoerd.

c) On doorspraak via Collector-Basis-capaciteiten te voorkanen zijn

extra neutroàyne-transistoren toegevoegd. llierdoor wordt het

signaal àat via CB-capaciteiten zou doorspreken ook aan de

tegengestelde signaal-kant toegevoegd zooat differentieel dit

doorspraaksignaal wegvalt.

Vervolgens worden Je uitga~Jsstranen verdeeld over de

venrenigvuldige~s Hieruij wordt het O. E.rl.-principe gebruikt volgens

hoofdstuk 6. Het ooT1\.Jlete schema is te zien in apiJenU ix II1.

7. L 2 ne-oscillator.

ondanks enk€le nadelen is ~e J~-oscillator geschikt voor

integratie vergeleken ,met een LC-oscillator. l~delen van een

RC-oscillator zijn het slechtere ruisgedrag , het j-x)gere stroorl1verbruik

en de geringere stdbiliteit. I~ngenanen dat deze nadelen gebruik niet

ol1Jï1CX]elijk maken 'jebaseerd op het fasestar vergrendelen !.et de

ontvan<Jer draag<jolf heeft I.le Re-oscillator als groot voordeel dat

volledi<je integratie "lXjelijk is.

In figuur 45 is het principe getekend. D2 oscillatiefrequentie

(f=1/2RC) is afhankelijk van de impedanties van '.:'1 en ':i.'2 (2R) en van

de "vaarde van C, die als varicap uitgevoerd lr.an ....orden. D: I; is

afhankel ijk van de strcxxninstell ing, kan vergroot \~rden tbor een

serievJeerstanJ C\) te nemen en krijgt hO()(Jfrequent een induktief

karakter.

IXx:>r verschillende 'l'l en T2 parallel te schakelen y.~n tbor a nschakelen ,

de canpIete 'lV-banu bestreken \.orden (VHF/UllF). r'1et de

varicap-spannil1<j kan binnen een '.;:V-band de frequentie gevarieerd

worden. 1\ls laatste \o\Ordt, door toevoeging van transistoren, parallel

aan T3 en 'l'4, ook stroomreCJeling ITOCJelijk gemaakt. D2ze regeling
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wordt, uitgebreidt ;TIet een regelbare extra DC-stroan, gebruikt als

VCo-ingang voor de PLL's.

Het signaal CNer de varicap is een driehoe}~-spanninCJ, die net twee

transistor-paren angezet kan \'.Orden l1ëlar een sinusvormi<Je spanning.

Daarvoor noeten ~er iJarallel transistoren met juist gekozen

oppervlakte-verhoudingen O[Xjenomen vlOrden. Dit dubbele transistor-paar

krijgt aan de bases, differentieel, een driehoek aan<.Jeboden. Aan

collectorzijde is, bij oppervlakte-verllouding van I : 2.5 een

sinusvormig signaal lJcschikbaar.

Dit sinusvornlig signaal is gewenst om zuiverder nultiplicatieve

menging rrogelijk te lI'.aken (7.1.3).

'Jnl een zo groot nOjel ijke synunetrie te krijcJen zijn de oocillatoren

paarsgewijs gelayout, waarbij gelet is op gelijke spoorlengtes en

ongeveer gelijke parasieten vooral voor HF-signalen.

Figuur 45

V05C

r

/

-U05C

7.1.3 Fasedetectie met D.E.M.

l\ls geze-.')d is het wenselijk on zo ZUiver iIOtjelijk multiplicatie[

te HlenCJen an zodoende zo min llUjelijk harmonische vervorming te

krijgen. Deze mul tiplicatieve rrenging \'.Ordt 'jerealiseerd tl:x::>r voor

fasedetectie Gilbert-cellen te gebruiken waarbij de s~nni~J via
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diodes cp de bases VäI1 de ooder-transistoren gebracht wordt [19]

(figuur 46). ~ze gilbert-cel v.orcJt door het hele systeem als

fasedetector ~ebruikt.

I + i

V1

Figuur 46

V2 V2-

Dij fasedetectie voor orthogonaliteit Wordt oovendien DD-l toe<jcpast.

In l'OOfdstuk. 6 is uitgelegd dat dit door duhbel schakelen gebeurt.

Daar is ook het principe van dit DE!·j getekend (figuur 33). OOk na de

eerste keer schakelen ...JOrJt het signaal via dio:3es Cf' de bases van de

oooerste transistoren tjebracht.

~eer vanwege symnetrie zijn ook deze fasedetectoren laarstjewijs

uitgevoerd. In appendix III zijn oolrq..üete schakelin<j en layout te

zien.

7.2 Layouts en simulaties.

Oll VäI1 gegeven schakeliny volgens gekozen systeerropzet tot layouts te

kaGen is het volgende ~roces doorlopen:

a) Geprobeerd is an op korte termijn inzicht te krijgen in de ~oouw

van het PABLO-proces all zodoende ook voor hf-schakelingen met

proces-eigenschappen rekeniny te kunnen he)Uden.
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b} Met l~hulp van CIRCUI'D1ASK worden, na vastleggen van eenvoudige

floorplans circuit-onderc1elen uelayout. Dit prexJrali111a heeft in

principe geen hierarchische structuur, wel kunnen eigen

deel-circuits <jebruikt ~rden voor opbouwen van het systeem.

Gebruik is gemaakt van enkele bibliotheek-transistor-Iro:,lel1en.

c} AfzonJerlijke circuits zijn ~? design-rules gecheckt waarTld net

behulp van een circuit-extractor (LOCAL 45) circuit-data

gegenereerd ~rdt. Parasieten (capaciteiten, PNP-transistoren)

worden door dit i)rexJrarrrna a.1.n de sclJakeling toegevoegd.

d} Deze afzonderlijke circuits zijn <jecontroleerd en l1aarna ZlJn twee

chii?S samengesteld. IR layouts zijn OiXJenomen in appendix lIL CXJk

hierbij is stap c} gemaakt.

e) Tenslotte zijn aan de hand van si:rlulaties functies gecontroleerd.

Dit betekent dat eerst DC-instellingen en signaal-niveaus

gecontrolc=ercJ zijn. Vervolgens is net enkele simulaties be}~eken of

Je diverse functies yerealiseerd '~Jerden. liierlJij is geen spra.ke

ge'leest van optimalisatie. Dit ordat dit layouten eigenlijk als

v(X)rbereiding van een eXi..€riment beschou"'IU vJer:J.I:aarvoor is

gebruik g~naakt van enkele l~stdanJe ideeen. Deze ~jeeen zijn op

juistheid gecontroleer~l en toegepast.

l<orte samenvatting van simulatie-resultaten:

+) De imJangsversterker lleeft een bandbreedt-= > I Giz, 1I1et een

De-afhankelijke versterking die oovendien aan de I'\CC-ingang

regelbaar is.

+) Uscillatoren hebben hetvol<Jenl1e [r€l.luentiebereik bij een

V~spanning V<.U1 nul volt:

VHF I f= 40 - 30 ;\,LlIz bij C = 12 - 5 lJF

VHF 3 F = 140 - 260 r'Ulz bij C = 12 - 5 pF

UliF . F = 450 - 900 ~lliz bij C = 12 - 2 pF.
l3o\7endien is afstemming rocxjelijk l~t het VCtrsignaal.

+} Fase-detectoren zi j n vooral op , tekens' gecontroleerd. Irrmers als

signalen ~Jeteld Lp.v. afgetrokken zouden ",.orjen is het

uitgangs-signaal nutteloos. Gebleken is L~n lineaire

fase-karakteristiek (V=O l)ij Phi=90).



7. 3 Lpzetten va.n een experiment.

l\ls gezegd ••as het layout-werk i.:edoeld als een soort investering on

een experill,ent iluJelijk te Jilaken. Dit oroat (leze lranier waarschijnlijk

de enilJe is on tot een zinvol experür.ent te konen. Een breal1board q)

HF-frequenties lll:!t fasenauwkeurigheil1 tot 0.3 gr. lijkt niet ITOlJelijk.

Helaas is, door iJroblemen van teclmolocJische aard, zoveel vertraging

ontstaan, dat binnen Jeze afstudeer-periode geen samples verwacht

kunnen 'vlOrl1en. Daar\.)ij kant dat l100r organisatorische wijzigingen (3

naar 4 inch plakken in Je proces-voering) de kans q:> werkende sarrples

bij de eerste batch minder groot is. ~ eerste batch -....ordt op rranent

van schrijven ljeprocessed.

'lbch worden aan de hand van layouts twee qIalerkingen gen'.aakt over een

later uit te voeren experiment.

+) De opzet bij layouts is geweest on Dij een :.linimaal aantal

uitvoerpunten (vanvlege i.lUréisieten), een zoveel rroc.Jelijk

toegankelijk systeem te liBken. Gij een eXi~riment rroet als eerste

Véin deze toegankelijklleid gebruik 'jemaakt vJOn]en. D':X)r eerst een

maxiJr.aal aantal 'JelJevr;ns te verzamelen over l1e systeem-blokken

wor~Jt een t€tere voorspellinl] van systee)~eigenschappenIfOJelijk.

+) Laarnä kan st3p voor stap een systeer;~ Oi;gebomK] ....orc]en. lIet lijkt

het meest locJiscll ari eerst een PLL voor ortbCXjonaliteit op te

bou\-;en en te analyseren (zonJer en ),'et DE,\l). ,\let deze loop kan een

corpleet IF-gedeel te op]ebouwd en yeanalyseerd -....orden. Aan de hand

Véin Jeze resultaten l~unnen inzichten lJebruikt~rden an ook het

HF-gedeel te en Je signaal-PLI~ te testen. experimentele ge<Jevens

omtrent PLL-gedrdg, ruis-gedrii9 en lineuritei t dienen te hOrden

geanalyseerd aan de hanJ van uit te voeren studies van deze

systeeJl1-eigenscllappen.
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8 COnclusies.

8.1 Onderzoek.

Dit verslag behandelt nOjelijkheden voor het integreren van r...V-tuners.

Voor een tuner met 110CJe specificaties lijkt het principe van

gebalanceerde deIOOdulatie gevolgd door gebalanceerde reliodulatie de

beste r.O:Jelijkheclen te bieden. ,'\ls uitgangspunt is Jaarbij rerocxlulatie

naar de conventionele middenfr~Juentie (ca 40 ~~lz) gekozen.

Uit analyse volgt Jat door het ontbreken van de conventionele

HF-selectiviteit specifieke eisen aan verschillende

systeem-eigenschappen gesteld \vonJen. ,~litUlie-;natching «O.2!i;),

fase-matchinc..] «0.2 (Jr.) en lineariteit zijn l~l.Jdlend voor kwaliteit

van het systeeu••

I:.:nkele van ueze ~isen zijn uitgewerkt waarLlij gebleken is dat IJij

voldoende technolocJische IlOjelijklieden ver;]er onderzoek zinvol is.

Gebleken is w'el Jat yebruik gemaakt zal Jroeten ....orJen van

niet-conventionele IlIethodes af: volLJoenJe Jnatching en o[fsetreductie

mCXJelijk te Haken. ~~troom[iltering en D"yndJdc i.:lernent jlidtching lijken

0l?lossingen te ~)ieden ar. aan eisen te kunnen voldoen.

Tijdens dit onderzoek zijn diverse principiele vra'Jell !XXJ nauwelijks

aan de orde geweest. Zo lioeten PLl.rgedrdCJ, ruisgeclrag en

groot-si(Jnaalgedrag no.J nauwkeuriCj geanalyseerd ...orden.

Daarnaast blijft het zinvol an niet alle eigenschappen vast te leggen.

Ook de /ïOgelijkheden Véln lX:XJen~ mirkJenfrel.luenties blijft het overwegen

\"aarJ.

Het 'Joel was on aan de hand ~n soort vooraf-studie een uitspraak te

kunnen doen over de haalbaarheid van het onderzoek.

Aangezien er 'Jeen onoverkomelijke i)roblernen zijn ':.Jerezen luidt (He

conclusie :lat, op basis van deze geSevens, in co:nbinatie Het te

voorziene cxtJerür.entele gegevens en verdere cmalyses dit onderzoek

succesvol Boet kunnen :ájn.
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8.2. Afstudeerl~ria]e.

r.:.ij het ontwerpen van een systeem \·.Drden volgens öe, op het eerste

gezicht, meest IOCJische planning eerst de nD.Jelijkheden

ljeinventariseerd. Vervol(]ens \YOrden een of twee voorkeuren aan een

theorethische analyse onJerworlJen. ~'enslotte wordt het systeem dat het

meeste iX?rspectieven biedt uitgewerkt tot ilet niveau van schakel ingen

en layouts.

'Ibch zijn er voldoende rc-'(lenen aan te geven waaran in dit geval van

deze volgorde afgeweken is:

oe keuze cm binnen een bedrijf af te studeren houdt in Jat O!.~ een

bepaald nanent in een lopend onderzoek 'ingesprongen I wordt zonJer dat

daarbij teLzens een nieuw onderzoek opJestart :k.an 'vJOrJen. Dit

inspringen }:an t-.etekenen dat op een ~paald :ranent lJebruik ljemaukt

wor,]t van bij anderen aanwezige inzichten. Dit net als Joel cr,1 daarna

dit inzicht zelf te ontwikkelen en op (Üe manier een eigen bijdrage te

kunnen leveren.

j'10C]lt Jit al een nadeel genoerrd \·.Drden dan \Jeegt di~ niet 01.) tegen Je

voordelen die een externe afstudeer-t:-Iauts biedt nl. !'l1CX.:ielijkl1e.jen en

goeàe afstehlffiiny tussen stud ie en l.:edrijf. Dit geltlt zeker voor een

plaats binnen een srote research-or:janisatie waar een relatief groot

potentieel ter ondersteunin<J beschikbaar is.

uit het voorgaande nag duiclelijk zlJn dat il< dit afstuderen als zeer

plezierilj Leb ervaren. Die (luidelijl::leid kan ".arden vergroot door er

Ol) te wijzen Jat ']i~ verslag ....'elis\vaar een afstu(Jeer-einJ-verslag is

maar ooi.;. een onderzoek-bas is-versla<] \'aar.nee venler gewerkt zal

worJen.

'lenslotte tedank iJ< de research leidinyen Je groep Claassen voor de

geboden ongelijkheid en .djn Le<jeleiders Prof. v. f3Qyjloven en Ir. [bza

voor hun waardevolle en plezieri(]e I::egeleidinlJ.

J.C. 130tden
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l\l-Ji:JenJix 1 hf-korrektie-f:aktor.

LoeI is on uit 'Jegevr~n cijferG v(X)r interferentie-signalen die gelden

op video-basis, wa.:lrc]en tel:erekenen die van toepassing zijn op het

specifieke geval van interferentie door de geluidJréi<19<)olf van bet

ondernabuur-kanaal.

Cijfers hiervoor hurJen niet gegeven mdat in conventionele mtvangers

dit verschijnsel zich niet voordoet.

Cijfers die ye<.Jeven \·.Qrden ':'laan uit van t ....ee video-signalen.

Beschreven v.orJt /lIet welke factoren gecorriljeerJ uient te \.QrJen on

gegevens die ~JCtrekkin9 llebl.JCn 0i.) signalen o~ video-basis toe te :roc.Jen

i)cJ.ssen 01.; si<::;nèüen op hf-LJasis. Fiquur 1.1 toont e'2n tijJ-placJ.tje van

een siC;rldal ()p video-basis.

\
»1

,+-:zI--IIIr----~-....,...~.....__ZWART

Fi(Juur 1.1 . 1~1-----__"""'~-----',JI----WIT

.....-------------.. T

'';:'C zien is dat de zwart-\át overgang 60 !b bedraagt van ,~ tOt~t~p

waarcle. all te kunnen rekenen met verhoUllingen van t0i..>-top waarjen,

dient eerst (Jecorri(Jeerd te ....orden voor Je overgang Z\.;art/wit-stap

nacJ.r tol.J""'\o,aar:Je. Dit 'jeeft een fi'lctor 1.67 (ofwel 4.4 dil).

r.an Je ingan<j is een verlloutHng tussen rins \vaarden het ;'I'.eest zinvol.

Gecorri(]eerd i,O.:lg ....orden voor over~ang tor~v.'aarcJe rk)Lir rn:s-\.Jac3rJe. Dit

levert een i:nctor -3 (ji3.

Op vi<'ieo-lJasis is t.o.v. het ingan<)s-spectruTiI, een korrektie
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aangebracht in de vorm van de Nyguist-flank \oJaardoor Je ooderzijlJand

van het video-siljnaal onderdrukt ·wordt. Deze onderdrukkinCj eist aan

de ingang een verliouJinCj <lie een faktor 2 beter. Dit kant overeen li~t

6 dU.

Tenslotte interfereert er een Po"l-siqnaal ~t een videcrsiql1àal dus

uoet voor het F':\'l-siljnaal gecorril]eerJ 'vorden voor anrekening van

top/top \-Jaarden (bij Pi-I) l1dûr nns (bij video). Dit levert ~ dU q).

Totaal geeft (lit:

video-siljnaal:

zwart/wit naor tor~vaaràe

tOl~vä.3rde naar nns

onder-zijband onderJru~;kin(J

geluit1dradggolf:

F~'l dus top/top Ildar rm.s o.Jrrectie

'.i'Otaal

4.4 oB

- 3 l!L~

16.4 d13

I"Jeb,:ü:.enis: aln een signdi.ilstcrkb? verhou(UnCj van Je videcrdrdaYljolf Vi.ln

bet gewenste kanaal en Je geluidJraatjljolf van het ondernaiJuur r.:änaal

van P dB te realiseren op video-basis :Ioet Ol,) bf-basis diezelfde

verllouJing P + 16.4 dB bellra'::len.



Fase-J~arakteristiek 2-de on]e strOOlfl[ilter.

Arnplitude-karakteristiet~2-de orde stroomfilter.

Fase-karakteristiek 3-de orde stroomfilter.

l\mpl i tude-kardt~teris tiek 3-de orde strooli\filter.

Fase-karakteristiet~4-Je orJe stroom[ ilter.

Appendix rr. Pllilpac karakteristieken van struorrfilters.

Gij I:.eschreven filters \..orden [ase- en <L"-';;'JlituL1e-]~arakteristieken

ljelJev'211. Voor schema's \-.ordt verwezen naar hoofdstuk 5. Eij

simulaties is een sinus-vorTnilje ingan.Jsstrcx.xr. met a:-.plitude VW1 ].5 111/\

(-62 dIJ) genoJilen.

Figuren:

Figuur rr.l

Figuur Ir. 2

Figuur rr.3

Figuur rr.4

Figuur Ir. 5

Fi(juur Ir. 6 Jirî.plitucJe-karakteristiek 4-de orde stroolllfil ter.

Figuur Ir. 7 Fase-karakteristiek 2-de orde strOOlf,fi1ter met kleine

capaciteiten.

Fi<]uur rJ. 8 l\r.l~)li tude-1~ariû~teristü~k 4-de ode strooll;fil ter.

!.Iet ]-:l~in2 mpaciteiten.
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Figuur Il.I rase-karakteristiek 2-de orde stroomfilter.

Figuur 11.2 Amplitude-karakteristiek 2-de orue stroomfilter.
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Figuur Il.3

Figuur II.4

27.00DEGlDI'i
11.

Fase-karakteristiek 3-de orde strOOIofilter.

Anp1itude-karakteristiek 3-de orde stroomfilter.
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Figuur II.S

Figuur II.G

M••IOECIOIV
1.0

f'ase-karakteristiek 4-àe orde stroanfil ter.

Ar.~litude-karakteristiek4-de orde stroanfilter.
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figuur Il.7 Fase-karakteristiek 2-de orde stroomfilter net kleine

capaciteiten.

Figuur 11.8 llmplitude-karéikteristiek 4-de orde stroomfilter.

!I1et kleine capaciteiten.
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Appendix III Schakelingen en layouts.

Gegevens van Pi'\BI.ir trrms i storen.

Type Hb (ohm) Coe Coc C'ps FIJ Fc Ic top

----------------------------

PArH 1.2k 11.2 U 40 12 6.5 0.2 (mA)

PNJ2 850 20 20 53 ~ 9.5 0.4 (mA)

pr~J4 425 38 32 74 10 125 0.8 (Il\A)

P1JJ5 208 50 57 100 15 13.5 1.3 (mr,)

PAlHO 104 8ó 100 170 17.5 15 2.5 (inA)

PAlJ20 55 170 200 316 17 .5 15 5.0 (:rA)

Figuren:

FilJuur lIL 1 CoITq?leet schema inyangsversterkec

Fiyuur lIL2 Layout bij schema ingangsversterker

Figuur lIL 3 CoIflpleet scheIna dubbele He-oscillator

Figuur lIL4 Layout bij schema dubbele He-oscillator

Figuur lII.5 ColTll?leet schema dubbele fasedetector voor

ortlKlCJona1 i te i t

Figuur IlI.6 Layout bij scheir.a Jul'bele fasedetector voor

ortllogonaliteit

Figuur lIL 7 Compleet 1J1okschema l1igh Spec receiver (fig 43)

Figuur lILS Layout P'.f256(overzicht)

Figuur lII.9 Layout P'.r257 (overzicht)
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Figuur IIl.l CoJnt)leet schema ingangsversterker
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Figuur lIl. 2 Layout bij schema ingangsversterker
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Figuur lIl. 3 ConlJ..)leet schema dubbele Re-oscillator
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....

Figuur III.4 layout bij schema dubbele l~-oscillator
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figuur III.S Compleet schema dubbele fasedetector voor

orthogonaliteit
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Figuur III.6 Layout bij schema dubbele fasedetector voor

orthcxJonal i te i t
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Figuur nlo 7 COTT1lJlect LJlokschema lJigh ~}pec receiver (fig 43)
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Figuur III.8 Layout PT256(overzicht)
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Figuur lIl. 9 Layout p'r257 (overzicht)
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