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Samenvatting

Ten behoeve van communicatieexperimenten zal in 1989 de satelliet
Olympus worden gelanceerd, die signalen gaat uitzenden op de fre
quenties 12,5 GHz, 19,77 GHz en 29,66 GHz. Om de bruikbaarheid
van deze hogere transmissiefrequenties te onderzoeken worden er
propagatiemetingen uitgevoerd, dat wil zeggen amplitude- en fase
modulaties op deze signalen, ontstaan op het pad satelliet-aarde,
zullen worden onderzocht.

In dit verslag wordt een gedeelte van een ontvangsysteem bespro
ken waarmee deze signalen ontvangen kunnen worden, met name het
Phase Lock Loop gedeel~e, dat hiervan een onderdeel is. Er worden
twee verschillende dimensioneringen voor het systeem gegeven: één
voor metingen tijdens droog helder weer (scintillatiemetingen),
en één voor metingen tijdens fadingen (dat wil zeggen:
signaalverzwakkingen, ten gevolge van regen, mist, sneeuw, enz.).
Ondanks deze twee verschillende dimensioneringen kan er een voor
beide groepen metingen geschikt, gecombineerd ontvangsysteem wor
den gebouwd. Het beste resultaat wordt verkregen als de ontvanger
wordt opgebouwd volgens het zogenaamde "long-loop" principe. Het
bestaande TUE-EC ontvangsysteem is (met enkele eenvoudige aan
passingen) geschikt te maken voor de uit te voeren metingen in
het Olympusprojekt.
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1. Inleiding

Om aan de toenemende vraag naar capaciteit bij satellietcom
municatie te voldoen, zal in de toekomst worden uitgeweken naar
hogere frequentiebanden en zal er "frequency-reuse" worden
toegepast. Dit laatste wil zeggen dat er bij één frequentie in
twéé orthogonale polarisatierichtingen wordt uitgezonden.
Demping ten gevolge van regen en waterdamp, overspraak tussen
beide orthogonale kanalen (ten gevolge van regen en ijs) en scin
tillaties (klein variaties in amplitude en fase van het ontvangen
signaal), zijn belangrijke effecten die onderzocht dienen te worden.
Met dit doel heeft de ESA (European Space Agency) het zogenaamde
Olympusprojekt opgestart.
Olympus is de naam van een satelliet die naar alle
waarschijnlijkheid in 1988 gelanceerd zal worden. Deze satelliet
zal voor propagatie onderzoek draaggolven uitzenden op 12,5,
19,77 en 29,66 GHz. De vakgroep Telecommunicatie (Ee) van de
Technische Universiteit Eindhoven neemt deel aan het Olympus pro
jekt, en ontwikkelt een compleet ontvangstation met een
dataverwerkingssysteem. In dit verslag wordt een gedeelte van het
ontvangstation besproken, met name de dimensionering van de PLL's
(Phase Lock Loops) die in het systeem gebruikt zullen worden.
De dimensionering zal worden bekeken voor clear sky condities en
voor metingen bij fadingen.
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2. Metingen die uitgevoerd dienen te worden

Er zullen twee soorten metingen worden uitgevoerd. namelijk de
metingen bij "cl ear sky" en de metingen onder "fading".
De eerste categori e wordt aangeduid met "sc intn 1ati emeti ngen".
dat wil zeggen metingen van kleine signaal variaties. Zo zullen
de ampl itudescinti1l aties van de zogenaamde IICo-polarsignalen ll

op 12.5. 19.77 en 29.66 GHz worden gemeten en de fase
verschilscintillaties tussen twee Co-polarsignalen onderling
(het Co-polar signaal is de component van het ontvangen signaal
in de oorspronkelijke polarisatierichting; het
IICross-polarsignaal ll is de orthogonale component). Bij de scin
tillatiemetingen gaat de belangstelling uit naar het frequen
tiegebied 0-20 Hz.
Bij de tweede categorie metingen zullen de amplituden worden
bepaald van Co- en Cross-polar signalen voor de drie genoemde
frequenties. Verder zullen. in zoverre mogelijk. de fase
verschillen tussen Co- en Cross-polar signalen van dezelfde fre
quentie worden bepaald.
Het dynamisch bereik bij de metingen van de Co-polar signalen
dient 30 dB te bedragen. Beide categoriën metingen zullen apart
worden bekeken (hoofdstukken 7 en 8). daar ze een verschillende
dimensionering van het systeem eisen.
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3. Linkbudgetten

Voor de dimensionering van het systeem zijn de linkbudgetten van
belang.
Voor het 12,5 GHz systeem zullen LNA's (LNA: Low Noise Ampli
fier) gebruikt worden met een ruisgetal 2,5 dB en een gain
25 dB. In het volgende wordt de signaal-ruisdichtheid verhouding

Ps/ Tl berekend.

3.1. Thermisch ruisvermogen

Figuur 3.1. geeft globaal de ontvanger weer.
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Figuur 3.1: Globaal schema van de ontvanger
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De lNA wordt alleen gebruikt op 12,5 GHz.
Voor mixer en middenfrequent-versterker (middenfrequent-filter
verliesvrij) geldt ([1]):

Fma = 1m( NTR + FIF - 1), met
Fma: ruisgetal van mixer plus versterker;
NTR: Noise Temperature Ratio van mixer (1,2);
lm: mixerverlies (4dB 6)
FIF: ruisgetal middenfrequent versterker (2 dB = 1,585).

Dus: Fma = 4(1,2 + 1,585 - 1) = 7,14.

De effectieve ruistemperatuur Te van mixer plus IF-versterker
bedraagt:

Te = (Fma-1)TO = 1781 K.

Door de hoge gain van de IF-versterker kunnen de ruisbijdragen
van de componenten achter deze versterker worden verwaarloosd.
Nu geldt:

Tl =Te + Ta + (F1 - l)TO = 286 K als TA = 30K.
G1

Voor de systeemruistemperatuur TS voor 12,5 GHz geldt nu:

TS =2T1 =572 K.

Voor de andere frequenties geldt (géén LNA):

TS =2(Te + Ta) =3622 K.

De faktor 2 in deze formules is een gevolg van de ruis rond de
Ilimage-frequentie" •
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3.2. Ontvangen signaal vermogen
------------------------------
Tabel 3.1 geeft de berekening van de ontvangen signaal vermogens
weer ([2]).

Tabel 3.1: Bepaling ontvangen signaal vermogens

Signaal frequentie GHz 12,5 19,77 29,66
Satell iet EIRP dBm 40 54 (48)* 54
Vrije ruimte demping dB 206,2 210,2 213,7
Atmosferisch verlies dB 0,3 0,4 0,5
Antennerichtfout dB 0,2 0,3 0,4
Antennewinst (0 =5,5 m) dB 54,2 58,2 61,7

Ontvangen vermogen dBm -112,5 -98,7 (-104,n -98,9

3.3 Signaal-ruisdichtheids verhoudingen

Uit 3.1 en 3.2 volgt voor de verschillende frequenties de
signaal-ruisdichtheidsverhouding Pst ~ (zie tabel 3.2)

tabel 3.2: signaal-ruisdichtheidsverhoudingen

Frequentie Ts (K) ~ (dBm/Hz) Ps (dBm) p ,/ ~ dBHzs

12,5 GHz 572 - 171,1 - 112,5 58,6
19,77 GHz 3622 - 163,0 - 98,7 (-104,7 64,3 (58,3:
29,66 GHz 3622 - 163,0 - 98,9 64,1

* Het getal tussen de haakjes geeft het EIRP aan voor het getal
dat het 20 GHz baken geschakeld wordt tussen horizontale en
vertikale polarisatie, met een schakel frequentie van 933 Hz.
In de rest van dit verslag wordt voor deze frequentie de bere
keningen telkens voor beide opties gemaakt, waarbij het
resultaat van de II geschakelde optie ll telkens tussen haakjes
wordt vermeld.
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4. Het TUE-EG meetsysteem

Figuur 4.1. geeft een overzicht van de dubbele PLL-ontvanger, zoals
die door de vakgroep EG gebruikt wordt. De frequentie van de
inputsignalen bedraag 10 MHz t 50 kHz ([3]).
De antenne signalen worden in één keer naar 10 MHz gemengd met
behulp van een gemeenschappelijke oscillator.

,,~oYErl'

10 Mlh
!.50 kij:z

10.125 1'1 j.I:z. t 50 kUz

101'11lz.
~50k

PLiTUDE'

120 kUz

"'--~..!lOOFl) - 'fJ ON'DE R

Figuur 4.1: Het TUE-EG ontvangsysteem
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Beide PLL's ZlJn van het type "high-gain-second-order".
De twee inputsignalen worden "boven" en "onder" genoemd,
oveenkomstig de benaming van de twee PLL's: bovenloop en
onderloop. Met dit systeem kan de amplitude van "boven" en
"onder" gemeten worden, evenals het faseverschil tussen de
signalen "boven" en "onder". Dit systeem is in staat de invloed
van de faseruis van de oscillatoren in satelliet en grondstation
te onderdrukken.
Deze faseruis is namelijk gemeenschappelijk op beide input
signalen (identiek). Als de VCO van de bovenloop de fase
variaties (dus ook de faseruis) van het "boven-signaal" goed
volgt, dan zal achter de eerste mixer in de onderloop, de
gemeenschappelijke faseruis onderdrukt zijn. De bandbreedte van
de bovenloop moet hiervoor voldoende groot zijn. Een hoge
onderdrukking is belangrijk omdat de faseverschilscintillatie
spectra van de te meten signalen "verzuipen" in de
faseruisspectra van de gebruikte oscillatoren. Deze fase
verschilscintillatiespectra, dus de spectra van de fasefluc
tuaties tussen twee Co-polar signalen, zijn de spectra van de
niet-gemeenschappelijke scintillatieruis componenten op de
ingangssignalen. Andere niet-gemeenschappelijke faseruiscom
ponenten, bijvoorbeeld gelntroduceerd door vermenigvuldigers (in
satelliet en grondstation) worden niet in beschouwing genomen,
omdat er een methode is om deze ruis te elimineren
( [l], b1z. 101-104 ) •

Figuur 4.2. laat onder andere de spectra zien van grondsta
tionoscillatoren en de fasescintillatiespectra voor de drie fre
quenties.
De faseruis van de satelliet-oscillatoren wordt verwaarloosd ten
opzichte van de faseruis van de grondstation-oscillatoren ([1],
blz. 85]). De voor deze karakteristieken gebruikte gegevens zijn
gevonden in [1], blz. 64 en 86.
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De faseverschilscintillatiespectra kunnen uit de fasescin
tillatiespectra bepaald worden. Voor lage frequenties treedt er
een correlatie op tussen de fasescintillaties op twee signalen.
terwijl voor hogere frequenties deze correlatie verdwijnt. In
figuur 4.2. is één faseverschilscintillatiespectrum (globaal)
weergegeven ("bolletjes-curve"). Verder is in deze figuur een
faseruisspectrum aangegeven (ook globaal) nà onderdrukking
(fn is de bandbreedte van de bovenloop). De twee laatst genoemde
spectra vinden we dus terug op de ingang van de eigenlijke
onderloop. Daar de faseverschilscintillatiespectra gemeten
moeten worden over het frequentiegebied 0-20 Hz, moet binnen
deze bandbreedte de faseruis van de grondstationoscillatoren
voldoende onderdrukt zijn.
Uit de figuur blijkt dat een onderdrukking van 35 à 40 dB
voldoende is (zie aangegeven waarden).
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Een hoge onderdrukking heeft tot gevolg dat de faseruis op de
ingang van de onderloop tot een minimum is beperkt (alléén de
scintillatieruis blijft over), en dat heeft een gunstig effekt
op de brandbreedte van de onderloop. Deze hoeft dan niet onnodig
groot te worden gekozen, hetgeen van belang is voor metingen met
betrekking tot het zwakke cross-polar signaal.
Een goede onderdrukking houdt in, dat de bandbreedte van de
bovenloop voldoende groot moet zijn, teneinde de fasemodulaties op
het "bovensignaal" zo goed mogelijk te volgen, dus de fase-fout
variantie zo klein mogelijk te houden. De bandbreedte van de
loops kan echter niet ongestraft worden vergroot, omdat
vergroting van de bandbreedte gepaard gaat met afnemende
signaal-ruisverhouding in de loop (zie hoofdstuk 6.).
In hoofdstuk 7 en 8 wordt de bandbreedte bepaald voor amplitude
en fasemetingen.
In het volgende hoofdstuk zal de relatie tussen de bandbreedte
van de bovenloop en de daarmee bereikte onderdrukking nauwkeurig
bepaald worden.
Daartoe wordt uitgegaan van de responsie van een PLL op een
fasegemoduleerd ingangssignaal.
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5. Distorsie en onderdrukking in het meetsysteem

In dit hoofdstuk wordt de responsie nagegaan van een 2e orde high
gain loop op een fasegemoduleerd ingangssignaal. Doordat er
distorsie optreedt, zal de onderdrukking van de gemeenschap
pelijke faseruiscomponenten op de ingangssignalen van de ont
vanger (zie hoofdstuk 4) niet oneindig groot zijn. Distorsie en
onderdrukking zijn een funktie van de loopbandbreedte.
In figuur 5.1 zijn de grootheden en symbolen aangegeven, die in
het vervolg van dit hoofdstuk gebruikt zullen worden.

ei ti.h A 9 sj'".J",t

Biti) ... 9~

1--------1 veo

e~)= ê••il'llcJ_-\ ~ a.)
6.tn ~9oL~\

Figuur 5.1: Definitie van symbolen en grootheden
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5.1. Fasefout bij harmonische fasemodulatie

Beschouw nu het ingangssignaal:
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Voor e Cl) geldt dus (met s = JW ):
e rn

e Cl) =
e

CJ'w )2 2
m + 2~w Cjw ) + w

n m n

·~esinCw l + e )
m e

mel
[

2~w w
e = -arclan m n

e 2 2
W - Wn m

).

Dus: e Cl) =
e

w 2·~e
m

sinCw l + e )
m e
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,..
Stel: w /w =0 n de genonneerde hoekfrequentie), dan geldt:m n m m

e Ct) =
e

toe.o 2
m

sinCw t
m

+ (5.1 )

met e = - arctan[ 2{Om] • Dit geeft:
e 1- 0 2

m

e Ct)
e

,..
= e sinCw t + e )

e m e

,..
, met e =

e

toe.o 2
m

I 2)2 + 4,"21"'\ 2C1 - 0 .. um m

Te zien is nu dat de amplitude en fase van het foutsignaal sterk
afhankelijk zijn van de genormeerde hoekfrequentie.
De fase-foutvariantie dient dus klein te blijven om faseme
tingen mogelijk te maken.

De variantie van de fasefout,e 2 Ct) ,volgens formule (5.1) bedraagt:
e

Figuur 5.2 geeft de genormeerde fasefout variantie weer als funktie van
n met ~ als parameter.

m
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1,0

3

.fl
"'"

1

0+--_-=:::0:-_""1""""-+- ........_---+__
o

82ft)
_c_
AS:L ~

Figuur 5.2: Variantie van genormeerde fasefout als funktie van
genormeerde frequentie n , en ~ als parameter.

m

De fasefoutvariantie neemt sterk toe als n groter wordt dan 0,5.
m

Vervolgens wordt de overdracht bekeken van ingangssignaal van
de loop naar uitgangssignaal van veo:

8 (s) = H(s) ·8(s)
o I.

2
2~w s + w

n n= 2 2
S + 2~w s + w

n n

8.Cs)
"

Hierin is 8 Cs) de Laplace getransformeerde van de fasemodulatie 8 Ct.) opo 0

het uitgangssignaal van de veo.



Dus: e ct.) =
o

2~w s +
n

2
S + 2~w s

n
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2
W

n
2

+ w
n

AesinCw t. + e )
m 0

met
2~w

e = arct.an m - arct.an
o w

n

,..
= e sinCw l + e ).

o m 0

2~w wm n
2 2

W - Wn m

(5.2)

Voeren we weer in
,..

n = w /wm m n , dan geldt:

,..
e = Aeo [

4~ 2 n 2 + 1 ] 1 /2

-n-4-+-~-2-C-4-~-2---2-)--+-1
m m

2~n
m

en e = arct.an 2~O - arct.an •
o m 1- 0 2

m

Dus ook de modulatieindex êo van het veo signaal is frequen
tieafhankelijk en ook met deze distorsie moet rekening worden
gehouden. Figuur 5.3 geeft een grafiek van deze amplitudekarak
teristiek als funktie van de genormeerde frequentie Om en met ~

al sparameter.
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0+- - _

113

..n1
""

Figuur 5.3: Genormeerde modulatie-index van veo output
signaal als funktie van genormeerde frequentie
en met ~ als parameter.

o
m

Als ° klein wordt gehouden, dan is de amplitude distorsie ook
m

klein. De karakteristiek met ~:: ../z-h is "recht" voor 0m( 0,2.
Zouden we fasefluctuaties met frequenties tot 20 Hz willen meten
(hoofdstuk 2), zonder distorsie, dan zou f n 200 Hz moeten zijn.
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Tabel 5.1 geeft ê /flB als funktie van Cl •o m
Tevens is de distorsie in ~ aangegeven. De tabel geldt
voor ~=1/2~ • De laatste kolom geeft de fasedraaiing IBol weer
(zie ook figuur 5.4).

Tabel 5.1: Amplitude vervorming en fasedraaiing.

;0..

LoL OS Cêo/flB)1 Vervorming IBol 0n B /flB
m 0 ~

0,05 1,0025 0,02 0,25 0,01
0,1 1,0099 0,09 0,99 0,08
0,2 1,038 0,32 3,8 0,62
0,3 1,082 0,68 8,2 2
0,4 1,1345 1,1 13,5 4,46
0,5 1,1882 1,5 18,8 8,05
0,6 1,2340 1,8 23,4 12,66
0,7 1,2636 2 26,4 18,03
0,8 1,2718 2,1 27,2 23,82
0,9 1,2578 2 25,8 29,66
1 1,2247 1,8 22,5 35,26
1,2 1,1235 1 12,4 35,04
1,4 1,008 0,07 0,8 52,67
1,6 0,9001 0,91 9,99 58,43
1,8 0,8066 1,9 19,34 62,80
2 0,7276 2,76 26,24 66,16
3 0,4813 6,35 51,87 75,33

Dus als n (0,1 dan geldt dat de amplitudevervorming kleiner
m

is dan 1~ en de fasedraaiing kleiner dan 0,08°.

o .;::,0'"''''tolll::-t-_-+--+'1.--.- ....2_--r--...;;3ó--01,..........-.,.--''

-'%
Figuur 5.4. fase veo signaal als

funktie van genormeerde
frequentie met ~ als parameter
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5.2. Onderdrukking van gemeenschappelijke modulatiesignalen
-----------------------------------------------------------
Fase- en amplitudedistorsie hebben tot gevolg dat bij identieke
modulatie op de ingangssignalen van boven- en onderloop er toch
een uitgangssignaal ontstaat aan de uitgang van de fasedetector.
Het effect zal klein zijn als de modulatiefrequentie ver binnen
de loopbandbreedte van de bovenloop ligt. In figuur 5.5 is
nogmaals een globale schets gegeven van de dubbele PLL ontvanger.

Bdi)

Figuur 5.5: model van een dubbele PLL ontvanger.

Beide ingangssignalen zijn fasegemoduleerd met e,ct.) :
1.

e, ct.) = !:J.e sinCw t. + e, ):. '1'. staat voor een vaste fasedraaiing
1. mI.' 1.

tussen de twee ingangssignalen. bijvoorbeeld ten gevolge van
lengteverschil in de signaal voerende kabels; voor het gemak
wordt deze nul gesteld.
Het uitgangssignaal van de veo in de bovenloop is ook in fase

,.,
gemodul eerd volgens e ct.) • met e ct.) = e si nC w t. + e) •

o oom 0 ,

e - el.' is de fasedraaiing tussen e ct.) en e. ct.) •o 0 1.

Aan de uitgang van de eerste mixer in de onderloop wordt dus
een signaal gevonden. bestaande uit een modulatie e. Ct.)- e ct.) op een

1. 0

draaggolf van 125 kHz.
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.
Dus 8. Ct,.) (zie figuur 5.5) = 8 Ct,.)- 8. Ct,.)

~ 0 ~

'"= 8 sinCw t,. + 8 )- à8sinCw t,. + 8.)
o mom ~

'" '"= sinw t,.C8 cos8 - à8cos8.) + cosw t,.C8 sin8 - à8sin8.)
m 0 0 ~ m 0 0 ~

Hieruit blijkt dat gemeenschappelijke fasemodulaties niet
onderdrukt worden als 8 ct,.) ~ 8,ct,.).Door de bandbreedte van de

o ~

bovenloop groot te kiezen ten opzichte van de modulatiefrequen-
tie, kunnen we ervoor zorgen dat 8 Ct,.) ~ 8. Ct) , zodat de

o ~

gemeenschappelijke modulatiecomponenten goed onderdrukt worden.

Het signaal op punt X (in figuur 5.5) wordt als volgt geschre

ven: . '" .
8,Ct,.) = 8. sinCw t + 8. )
~ ~ m ~

"'. .(;. z z '"met,. 8. = ~ + à8 - 2à8'8 cosC8 - 8.)
~ 0 0 0 ~

'"8 sin8 - à8sin8.
tan8, 0 0 ~en = •

~ '"8 cos8 - à8cos8.
0 0 ~

stel: p '" '"= B ,/ A8.
o

De onderdrukking Qwordt nu gedefinieerd als:

'" .
Q = 20 10gC8. / A8),

~

waari n '" · I z8. / à8 = P + 1 - 2pcosC8 - 8.)
~ 0 ~

Tabel 5.2 geeft de onderdrukking weer als funktie van Om

met ~ als parameter.
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Tabel 5.2:- Onderdrukking Q in dB als funktie van n met {
m

al sparameter.

Cl
(=1/Z-12 (=-{i (=z-{im (=1/Z

°0,05 52 52 52,2 52,4
0,1 40 40 40,2 41,2
0,2 27,6 28 29,0 31,4
0,3 20,4 21 22,8 26,6
0,4 14,8 16 19,0 23,6
0,5 10,4 12,4 16,2 21,4
0,6 6,6 9,4 14.0 19,6
0.7 3.2 7,2 12.4 18.2
0.8 0,4 5,4 11,0 17.°
0,9 -1.8 4 10.0 16.0

Deze resulaten zlJn ook verwerkt in figuur 5.6
Duidelijk is te zien dat de onderdrukking slechts weinig afhangt
van de dempi ngsfactor {. vooral al s Om < 0, l.
Het best kan worden vastgehouden aan de waarde {=1/Z-lZ.

De onderdrukking zal worden gemeten als funktie van de modula
tiefrequentie, met de loopbandbreedte van de bovenloop als
parameter. De loopbandbreedte van de onderloop is vast gekozen
op 20 Hz. (eigen aanpassing, om distorsie te beperken. en om de
invloed van de faseruis van de VCXO uit de onderloop op de
metingen te elimineren, zie hoofdstuk 6).
Bij meting van de onderdrukking wordt als volgt te werk gegaan.
Het ingangssignaal van de bovenloop wordt in fase gemoduleerd,
terwijl het ingangssignaal van de bovenloop ongemoduleerd
blijft. Bij verschillende bovenloopbandbreedten wordt nu het
uitgangssignaal van de fasedetector gemeten, als funktie van de
modulatiefrequentie.
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Tabel 5.3: Bepaling van de onderdrukking van gemeenschappelijke
fasemodulaties op de ingangssignalen van de dubbele
PLL ontvanger.
Modulatie: harmonisch
Modulatie-index: 3.6°
Bandbreedte onderloop: 20 Hz (= f n ).

modu- Uitgangsspanning fasedetector
latie in dBV2/Hz (10V ~ 360°)
fre- Modulatle alleen Modulatle op
quen- o~ bovenloop beide loops
tie "l3"anabreecffe-van- 1andDreeate van -
(Hz) bovenloop (Wz.) bovenloop (Hz.)

Onderdrukklng
(dB)

-BanëD)reedte-van
bovenloop (Hz.)

20 40 90 20 40 90 20 40 90

45 -50.( -41 I -45.~ -45.5 -41 ~ - 4.5 - 0.4
40 -47.~ • "l -43. f -43.7 .~

- 3.6 + 1-38._ -39._
35 -45.( -36.2 -43.0 -39 ~ - 2.C + 3.3•30 -41.E -35,f -41.3 -40.4 - 0.3 + 4.E
25 -38•.;

.~ ."]
-43.S + 2 + 8.f-35 •.; -40 ...

20 -35.2 -34.~ -36.4 -39.7 -47.0 -62.4 + 4.5 +12.7 + 26
15 -31.Ç -32., -40.6 -50.0 + 8.7 +17 .~
10 -28. ~ -29.f -42.9 -56.7 +14 +26.~
9 -28.4 -29.2 -43.9 -59.2 +15.5 +30
8 -27 , -45.1 +17.4
7 .~

-46.S +19.5-27._
6 -26. E -49.5 +22. Cl

5 -25.f -52.9 +27.1
4 -25.4 -56.0 +30.E
3 -25. f -61.C +36
2 -24.7 -67. (J +42.3

P.S. De in de tabel genoemde bandbreedten (20. 40 en 90 Hz)
stellen de natuurlijke frequentie fn van de loop voor.

De standen "100". "200". 11500" en "1000" van de bandbreed
teschakelaar op het frontpaneel van de bovenloop geven respek
tievelijk fn = 20. 40, 90 en 215 Hz.
Voor de onderloop geldt: standen "1". "2 11 en 115 11 komen overeen met
f n = 0,7, 1,3 en 1,7 Hz [(4)]. Deze waarden van fn hangen ook af
van het gebruikte exemplaar.



I
N
Ol
I

( =20 Hz
n

( =90 Hz
n

i
Bovenloop : ( =..0 Hz

n

!
I
!

Bovenloop

._~_.... _l _.
30

, Bovenloop

f\ I

I
I
I

!
... 20;

+30.
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Daarna wordt ook het ingangssignaal van de onderloop in fase
gemoduleerd en wordt opnieuw de uitgang van de fasedetector
gemeten. Uit deze twee metingen kan dan de onderdrukking bepaald
worden (tabel 5.3). Deze resultaten zijn ook nog eens verwerkt
in figuur 5.7. De waarden die in tabel 5.3 niet zijn ingevuld.
waren niet te bepalen als gevolg van thermische ruis.

In de eerste kolom van tabel 5.3 helemaal onderaan. vinden we
een waarde -24.7 dBV2/Hz. Dit stelt voor de waarde. 68 uit de
formules op voorgaande pagina's. omdat bij de gebruikte loop
bandbreedten voor een modulatiefrequentie van 2 Hz geldt dat de
amplitude-distorsie zeer klein is (zie figuur 5.2 voor ~=~/Z~ ).

Voor de onderdrukking bij deze frequentie wordt gevonden:
42.3 dB.

Als de bovenloop is ingesteld op fn = 20 Hz. dan geldt dat de
modulatiefrequentie en resonantiefrequentie zich verhouden als
2 : 20 = 0.1.
In tabel 5.2 wordt voor 0 = 0.1

m

onderdrukking 40 dB bedraagt.
Theorie en praktijk stemmen niet geheel overeen.
Enkele mogelijke oorzaken zijn:
1. Wo niet precies 20.2 re rad/sec. zodat
2. Meting verstoord door thermische ruis.

De curve met fn is 40 Hz in figuur 5.7 levert betere resultaten.
Bij een modulatiefrequentie van 20 Hz wordt met behulp van
figuur 5.7 gevonden dat de onderdrukking ~ 12 dB bedraagt.
Theoretisch (tabel 5.2. 0 = 0,5 en ~=./Z~ ) zou dem
onderdrukking 12,4 dB moeten bedragen.
Er mag nu geconcludeerd worden dat de theorie en de metingen kloppen.
In hoofdstuk 4 werd geëist dat de onderdrukking 35 à 40 dB moet
bedragen. Deze wordt bereikt voor Om = 0.1 tot 0.15
(voor ~ =~/Z~ ).



-28-

Als laatste geeft figuur 5.8 de meetopstelling weer, die bij de
metingen van de onderdrukking gebruikt werd.

Hp UISA

.'j"'TIIUilll.

_---..~---tIlot, ln~ ~

1'"'0 'MA .,....L

~---tI ~.".IlUi%u.

\lU1U,\lckiU

Hr :\~81"

'ttt~ 'T\w"
"..,At 'ti.

Figuur 5.8: Meetopstelling voor meting van de onderdrukking.

De verzwakkers worden ten opzichte van elkaar zodanig ingesteld
dat de modulatie-index voor beide kanalen gelijk wordt. Zo wordt
de grootste onderdrukking verkregen.
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5.3. Conclusies

Ten gevolge van amplitude- en fased;stors;e bij demodulatie van
fasegemoduleerde ingangssignalen, ;s de onderdrukking van
gemeenschappelijke fasemodulaties op de ingangssignalen van boven
en onderloop niet oneindig hoog. Een grote loopbandbreedte geeft
een hoge onderdrukking en weinig fase- en amplitudedistorsie,
hetgeen noodzakelijk is voor betrouwbare metingen.
De in dit hoofdstuk gevonden getallen zijn belangrijk voor de
latere dimensionering van het systeem, die in de hoofdstukken 7 en
8 aan de orde zal komen.
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6. Beschouwing en metingen met betrekking tot ruis in het
bestaande ontvangsysteem

Gebleken is ([4]) dat bij experimenten met "schone" ingangssigna
len (signalen met hoge signaalruisverhouding) op de dubbele PLL
ontvanger (de bestaande versie van de vakgroep E.C), er toch een
sterke invloed van ruis bestaat op de uitslagen van amplitude en
fasemeter in de onderloop.
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht wat de oorzaak is van deze
ruis en er zullen metingen worden besproken die de theorie recht
vaardigen.

6.1. Theoretische beschouwing

Er is een viertal mogelijke oorzaken voor de genoemde
ruisinvloeden:
1. Faseruis op ingangssignalen (van sythesizer)
2. Thermische ruis op het ingangssignaal
3. Faseruis van VCO en VCXO van respektievelijk boven- en

onderloop (zie figuur 6.1.1).
4. Faseruis van referentie-oscillatoren in het systeem (125 kHz,

120 kHz en 5 kHz) zie figuur 6.1.1

Figuur 6~1.1. geeft een model weer van de dubbele PLL-ontvangers
zoals die op het moment gebruikt worden (zogenaamd short loop
systeem) .

Figuur 6.1.1: model dubbele PLL ontvanger.
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De vier genoemde punten worden achtereenvolgens besproken.

6.1.1. Faseruis op ingangssignalen
==================================

Met behulp van figuur 6.1.2 wordt de overdracht van faseruis
Pi Cl) op de ingang naar faseruisPoCl)aan de uitgang van de VCO •
"; Cs) en " Cs) zijn de spectra van respektievelijk p. Cl) en P Cl).

4 0 ~ 0

Figuur 6.1.2: Model van een PLL

Deze figuur geeft een model van een PLl ([5]) KO en Ko ZlJn
respektievelijk de fasedetectorconstante en de gevoeligheid van de
VCO. F(s) stelt de overdrachtsfunktie van het loopfilter voor.

Erge1dt: Pe Cs) = C1 - HC s)) .". Cs)
~

"eCs) bevat dus de componenten van de faseruis "i Cs) die buiten de
loopbandbreedte liggen. Oe loopbandbreedte van de bovenloop
bedraagt minimaal 20 Hz. hetgeen dus impliceert dat "eCS)
ruiscomponenten bevat met frequenties groter dan 20 Hz.
Omdat we voor de metingen slechts geïnteresseerd zijn in fasemodu
laties tot 20 Hz (zie hoofdstuk 2). kunnen we zeggen dat we bij de
amplitudemeting in de bovenloop weinig last zullen hebben van de
ingangsfaseruis (faseruis aan de uitgang van de VCO heeft ruis in
de amplitudemeti ng tot gevol g). uWei nig" omdat de ruiscomponenten
< 20 Hz uiteraard niet helemaal onderdrukt worden.
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Voor de onderloop geldt echter iets anders;
doordat de onderloop een zeer kleine bandbreedte heeft « 1.3 Hz.
zie blz.2S) zullen de ruiscomponenten van de ingangs-
faseruis. plus de ruiscomponenten in het signaal van de veo van de
bovenloop. wel degelijk verschijnen op het punt waar in de
onderloop de amplitudemeting plaatsvindt. Bij de grootste
bandbreedte van de onderloop (1.3 Hz) zullen de ruiscomponenten
met frequenties groter dan 1,3 Hz de amplitudemeting in de
onderloop beïnvloeden. De invloed van de ruis neemt toe met afne
wende bandbreedte. zie bovenstaande formule.

Bij metingen werd geconstateerd (6.2) dat bij de ampli-
tude meting van de onderloop de invloed van ruis inderdaad
toeneemt met afnemende bandbreedte van de onderloop. Echter. bij
deze metingen werd op beide ingangen van de PLL-ontvanger hetzelfde
signaal aangeboden. hetgeen inhoudt dat (bij voldoend grote
bandbreedte van de bovenloop. zie hoofdstuk 5) de invloed van de
faseruis (gemeenschappelijk op de ingangen. achter de eerste mixer
in de onderloop. geëlimineerd zal zijn).

De ruis in de amplitudemeting wordt dus niet veroorzaakt door
gemeenschappelijke faseruis op de ingangen.

~;!;~;=~~~~1~~~~=~1~=~~=~~~=1~~~~~~~1~~~~l

De faseruis in de loop ten gevolge van thermische ruis op de
ingang van de PLL (fasejitter) neemt toe met toenemende loop
bandbreedte.
Witte ruis aan de ingang van de PLL heeft faseruis in het veo
signaal tot gevolg met spectrale dichtheid n/Ps •

Voor deze variantie van de faseruis, 8 Z geldt
no

([5], blz. 31):

8 Z
no

n"BL= -p- =
s

1-- .
Ot (6.1 )
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Hierin is n de spectrale vermogensdichtheid van de witte
inputruis in W/Hz, Ps het ontvangen signaal vermogen en Bl de ruis
bandbreedte ~an de loop, die gedefinieerd is als volgt:

ClO

BL = f IHCj21lf) 12
df , met H(O) =1,

o

en Ot is de signaal-ruisverhouding in de loop.

Voor een 2e orde high gain loop geldt:

Deze heeft een minimum voor ~=~/Z en varieert niet meer dan 25% als
~ varieert van 0,25 tot 1 (1 dB extra jitter). 8 Z is dus mini-

no

maal voor ~ = ~, en

(6.3)

Gezien de metingen (ruis neemt af met toenemende bandbreedte) kun
nen we concluderen dat de thermische ruis op de ingang van de Pll
(punt 2, blz. 30 ) niet de oorzaak is van het verschijnsel dat in
het begin van dit hoofdstuk werd besproken.
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6.1.3. Faseruis van VCO en VCXO
===============================

Met behulp van figuur 6.1.3 kan de overdracht bepaald worden van
een VCO met faseruis p (S) , naar faseruis p (s) aan de ingang

r 0

van de fasedetector •

•

+

Figuur 6.1.3: model van een PLL met een "ruisende" VCO.

Er geldt: " (s) = " (S) +o r

K K F(s)
o D

s . (-p (s)) •
o

Dus: " (s) ,/ p (s) = 1 - H( s).o r

Hierbij is verondersteld dat de systeemruis 0 Kelvin bedraagt en
dat er geen faseruis op het ingangssignaal bestaat.
De invloed van de faseruis van de VCO neemt dus af met toenemende
loopbandbreedte. In de bovenloop zal dit verschijnsel géén rol
spelen, daar de bandbreedte ervan toch al zo groot is.
Bij de metingen (zie 6.2.3.) werd geconstateerd dat de ruis in
de output van de fasedetector niet afhangt van de bandbreedte van
de bovenloop, maar wel zeer sterk afhankelijk is van de
bandbreedte van de onderloop: Hoe kleiner de bandbreedte van de
bovenloop, hoe groter de ruis, in zowel de output van de amplitu
demeter als fasemeter van de onderloop.
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Voor de variantie e Z van de VCO fasejitter geldt:
p

00

8 p

z
= J 11-HCS)lz'~rCs)ds ,
o

met ~rCs) het faseruisspectrum van de VCO ([5], blz. 101).

8 2 neemt dus af met toenemende loopbandbreedte.
p

6.1.4. Faseruis in referentieoscillatoren
=========================================

Onderstaande figuur geeft een model van een PLL met referen
tieoscillator, met faseruis p ~Cs).

re~

(6.4)

~~r

Figuur 6.1.4.: model PLL met referentieoscillatoren
en een VCO met faseruis.

Voor de faseruis p Cs) aan de uitgang van de VCO geldt nu :o
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f)rCS) is de faseruis van de VCO bij lIopen ll loop.

Uit de meetresulaten (faseruis neemt af met toenemende
bandbreedte), kan geconcl udeerd worden dat f> r Cs) << f> Cs) ,enre r
dat de referentieoscillatoren zowel in boven- als onderloop, niet
de oorzaak zijn van de ruis op de outputsignalen van de fasedetec
tor en de amplitudedetectoren.
De conclusie die uit 6.1.1. t/m 6.1.4. volgt, is dat de faseruis
van de VCXO in de onderloop, in combinatie met de kleine
bandbreedte van de onderloop de oorzaak is van de ruis op de out
putsignalen van fasedetector en amplitudedetector van de
onderloop.
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6.2. Metingen aan het systeem in geval van II schone ingangssignalen ll

-------------------------------------------------------------------
Er worden metingen uitgevoerd onder ideale omstandigheden, dat wil
zeggen zeer hoge signaalruisdichtheidsverhouding aan de ingangen
van de ontvanger.

6.2.1. Metingen aan de fasedetector
============-======================

Gemeten wordt de uitgangsspanning van de fasedetector in het tijd
en het frequentiedomein. Een en ander als funktie van bandbreedten
van onder- en bovenloop.
De verwachtingen voor de resultaten zijn (zie 6.1.) als volgt:
Voor II schone ll ingangssignalen ll

:

1. Uitgangsspanning onafhankelijk van bandbreedte van bovenloop.
2. Uitgangsspanning sterk afhankelijk van bandbreedte van de

onderloop.
3. Hoe kleiner de bandbreedte van de onderloop, hoe groter de

invloed van de faseruis van de VCXO wordt, dus hoe groter de
variantie van het uitgangssignaal van de fasedetector.

Figuur 6.2.1 geeft de uitgangsspanning weer in' het tijddomein, bij
twee verschillende bandbreedten gemaakt met behulp van een digitale
geheugenoscilloscoop. Duidelijk is te zien dat bij kleinere loop
bandbreedten de tlfluctuaties ll in het signaal groter zijn dan bij
grotere bandbreedte. Dit komt overeen met de verwachtingen. Het
veranderen van de loopbandbreedte van de bovenloop geeft geen
zichtbare veranderingen van het signaal in het tijddomein.
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Figuur 6.2.2. geeft spectra weer in dB rad2/Hz van het
uitgangssignaal van de fasedetector voor verschillende loop
bandbreedten. Deze werden gemeten met een spectrum analyser,
type HP 3582 A.
Met toenemende loopbandbreedte neemt de vermogensdichtheid van de
faseruis af. De ruiscomponenten buiten de loopbandbreedte
verschijnen ook in het VCXO signaal van de onderloop, en daarmee
ook in het uitgangssignaal van de fasedetector. De bovenste kromme
stelt derhalve voor het faseruisspectrum van de VCXO, geldig vanaf
0,7 Hz. Het eerste gedeelte van deze kromme ( 0,7 Hz, niet in
figuur) is vlak; dan komt er een gedeelte met een helling van -22
dB/dec, gevolgd door een gedeelte met een helling van -36 dB/dec.
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Voor de middelste karakteristiek geldt ook dat er eerst een vlak
stuk is, gevolgd door een gedeelte met een helling van -22 dB/dec.
Het laatste stuk IIverzuipt" in de ruis.
De onderste karakteristiek ligt bijna op ruisniveau.

De resultaten zijn dus volgens verwachting, echter de hellingen
van - 22 dB/dec en - 36 dB/dec zijn moeilijk thuis te brengen.
Het faseruisspectrum van de meeste oscillatoren heeft een afval
van 30 dB per decade voor lage offsetfrequenties en vanaf een
zekere IItransitiefrequentie" is de afval 20 dB per decade ([14],
blz. 54). Oscillatoren die zijn opgebouwd uit meerdere resonatoren
kunnen een faseruisspectrum hebben met een afval van 40 dB/dec
voor lage frequenties, in plaats van bovengenoemde 30 dB/dec
([14], blz. 54 en blz. 73). De gebruikte VCXO voldoet dus niet aan
deze regels. Hiervoor is geen verklaring gevonden.

Op een analytische manier kan de totale fasejitter in een
bandbreedte van 20 Hz worden bepaald. De gemeten karakteristieken
worden daartoe benaderd door rechten, zoals aangegeven in de
figuur.

Een rechte op lin-log papier, met een afval van A dB per decade,
kan worden geschreven als:

-A/10

Y = q" ( ~ )

met (p,q) een punt op deze rechte.

In dit geval stellen x en y respektievelijk de frequentie f (in
Hz) en de ruisdichtheid t:/1Cf) Crad

2
/ Hz) voor, terwijl q de

ruisdichtheid bij een frequentie p voorstelt.
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Voor de bovenste karakteristiek in figuur 6.2.2 kan dus geschreven
worden, als Cp,q) = Cl • 10-s ,s) :

Op dezelfde manier wordt gevonden:

tPC f') = 10 ( - 2,4> . (f )(-8. cs >

voor het frequentiegebied 0 tot 0,7 Hz geldt:

= 1. 1 -10- 3 r adZ
/ Hz

Voor de variantie (jlcf') geldt dus:
0,7

4JZCf') = J 1,1 °1 0-3d f' +
o

VOor O. 7 ~ f' ~3 Hz

VOor 3 ~ f' ~ 20Hz

voor 0 ~ f' ~ O,7Hz

a zoJ S-10-40 f'(-Z,Z)df + J 3,9S010-s0 f'(-so<S>df' = 1,34°10-8 radz
0,7 a

De nauwkeurigheid van de fasemetingen wordt gedefinieerd als:



Dus ~ e
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,..
0,037 RAD = 2,1 0

e
RWS

Op analoge mani er worden e2
( f) en

twee karakteristieken (zie tabel 6.1).
bepaald voor de andere

Tabel 6.1: Faseruisvariantie als funktie van de bandbreedte van de
onderloop (bovenloop: stand 100 Hz, fn = 20 Hz)
Detectiebandbreedte: 30 Hz.

Bandbreedte onderloop Va ri anti e ORMS

fn = 0,7 Hz 1,34.10-3 rad2 2,1°
fn = 1,3 Hz 2,33.10-5 rad2 0,28°
fn = 10 Hz 6,18.10-7 rad2 0,05°

Duidelijk is te zien dat bij toenemende loopbandbreedte van de
onderloop de variantie van de fasejitter afneemt tot een minimum
niveau dat bepaald wordt door thermische ruis in het systeem.

6.2.2. Metingen aan de amplitudedetector van de bovenloop
=========================================================
Figuur 6.2.3. geeft de AC-component weer van de uitgangsspanning van
de amplitudedetector van de hoofdloop, voor twee verschillende
bandbreedten. Er is inderdaad een klein verschil te zien tussen
beide grafieken, zoals dat volgens de redeneringen uit 6.1 het
geval zou moeten zijn. "Klein" gezien het feit dat de loop
bandbreedte een faktor 10 verschilt in beide metingen.

Figuur 6.2.4 geeft nog de spectra van de uitgangssignalen van de
amplitude detector voor twee verschillende bandbreedten: 20 Hz en
40 Hz. Voor grotere bandbreedten "verzuiptIl het signaal in de
ruis. De pieken in de grafieken zijn niet te verklaren uit de PLL
theorie. Waar ze vandaan komen, is nog niet achterhaald.

De resultaten komen overeen met de redeneringen uit 6.1

De variantie van de signalen is weergegeven in tabel 6.2.
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Tabel 6.2: Variantie van uitgangssignaal van de amplitude
detector van de bovenloop en nauwkeurigheid van de
amplitudemetingen als funktie van de loopbandbreedte,
in geval van "schone" ingangssignalen.
Detectiebandbreedte: 100 Hz.

loopbandbreedte Variantie in 20 Hz Nauwkeurigheid
bandbreedte

20 Hz ( 6,3 • 10-7 V2 8.10-4 V ~ 8.10-3 dBm

40 Hz < 2 . 10-7 v2 4,5.10-4 V ~ 4,5.10-3 dBm

90 Hz < 6 3 • 10-8 v2 2,5.10-4 V ~ 2,5.10-3 dBm,

Uit deze variantie kan de nauwkeurigheid van de amplitudemeting
worden bepaald. Deze is gedefinieerd als de wortel uit de bovenge
noemde variantie. Bij de log-uitgang van de amplitudedetector komt
één volt overeen met 10 dBm ontvangen signaal vermogen.
Deze nauwkeurigheden zijn voldoende hoog.
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6.2.3. Metingen aan de amplitudedetector van de onderloop
=========================================================

Figuren 6.2.5 en 6.2.6 geven resultaten van de metingen aan de
amplitudedetector van onderloop in respektievelijk tijd- en fre
quentiedomein.
Zoals gezegd in 6.1 zal de variantie van het uitgangssignaal
toenemen met afnemende loopbandbreedte. Ook hier stemmen theorie
en praktijk weer overeen. De bandbreedte van de bovenloop blijkt
géén invloed te hebben op de meetresultaten.
Tabel 6.3 geeft de variantie weer van het uitgangssignaal van de
amplitude detector van de onderloop bij verschillende loop-
bandbreedten. Ook is de nauwkeurigheid van de amplitudemetingen weergegeven.

Tabel 6.3: Variantie van het uitgangssignaal van de amplitudede
tector in de onderloop en haalbare nauwkeurigheid van
de amplitudemetingen met de onderloop.
Bandbreedte bovenloop: fn = 200 Hz.

Loopbandbreedte Variantie in 20 Hz Nauwkeurigheid
bandbreedte

fn = 0,7 Hz ( 4,6 • 10-4 V2 0,02 V ; 0,02 dBm

fn = 1,3 Hz ( 10-5 V2 3,2.10-3 V i 3,2.10-2 ~m

fn = 10 Hz ( 6,3 . 10-7 V2 8.10-4 V =8.10-3 ~m

De in deze tabel genoemde nauwkeurigheden zijn beduidend lager dan
de in tabel 6.3 genoemde waarden.
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6.3. Conclusies

Theorie en metingen tonen aan dat de ruis op de uitgangssignalen
van fasedetector en amplitudedetector van de onderloop, wordt
veroorzaakt door de faseruis van de VCXO in de onderloop, in com
binatie met de kleine bandbreedte van de onderloop. Let wel: het
gaat hier om ingangssignalen met zéér hoge signaal-ruisverhouding.
Daar een kleine loopbandbreedte voor de onderloop noodzakelijk is
voor de uit te voeren metingen (zie 7 en 8) is het nodig een VCXO
te bouwen die veel betere ruiseigenschappen heeft dan de bestaande
VCXO, zodat bij de bepaling van de onderloopbandbreedte de VCXO
geen rol speelt.
In de volgende hoofdstukken zal het ontvangsysteem worden gedimen
sioneerd, voor twee verschillende situaties; scintillatiemetingen
(dus de metingen van de amplituden van de Co-polar signalen, en de
onderlinge faseverschillen tussen de Co-polar signalen bij clear
sky), en de metingen bij sterke fadingen. Beide situaties vragen
namelijk hun eigen dimensionering.
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7. Scintillatiemetingen

In dit hoofdstuk zullen de scintillatiemetingen worden besproken,
dus de metingen van amplitudescintillaties van Co-polar signalen,
en de faseverschilscintillaties tussen twee Co-polar signalen.
Alle metingen gelden voor clear-sky condities. De metingen kunnen
worden uitgevoerd met een bovenloop - onderloop combinatie, waar
van de te gebruiken loopbandbreedten zullen worden vastgesteld in
dit hoofdstuk. De fasedetector in de onderloop kan dan worden
gebruikt voor de faseverschilscintillatiemetingen.
Alle interessante informatie wordt verondersteld zich te bevinden
in het frequentiegebied 0-20 Hz ([15]), hetgeen betekent dat de
detectiebandbreedte bij alle metingen 20 Hz bedraagt.

7.1. De bandbreedte van de bovenloop bij scintillatiemetingen

Bij de bepaling van de bandbreedte van de bovenloop, kunnen de
volgende drie grootheden een rol spelen:
1) Faseruis op ingangssignaal door:

a) sci nti 11 ati es
b) satelliet-oscillator
c) grondstation-oscillator

In ([1]) wordt aangetoond dat de faseruis van de
grondstation-oscillator dominant is.
Voor deze faseru is s (f') geldt dan ([l] ):

tp

0.8·f-9
+ 4.10-9 radz/ Hz voor 12.5 GHz

S Cf) = 2·f-- + 8.10- 9 radz/ Hz voor 19.77 GHz
tp

5·f-9 -. radz/ Hz 29.66 GHz+ 2·10 voor

Dit spectrum valt dus af met 30 dB/dec (zie blz.lto ).
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2) Faseruis VCO en 125 kHz oscillator

Daar de VCO (10.125 MHz) en de 125 kHz referentieoscillator in
de bovenloop op veel lagere frequentie werken dan de
grondstation-oscillator. wordt de faseruis van de twee bron
nen verwaarloosd ten opzichte van

3) Signaal-ruisdichtheidsverhouding Ps / '11 •

Als S ( f) en p /'11 bekend zij n. dan kan de bandbreedte van de
tp s

bovenloop worden bepaald. Er wordt gezocht naar die bandbreedte.
waarbij de som van e Z en e Z minimaal is (zie forlllJles 6.1 en

nO P
6.4). De berekening is uitgevoerd in ([I]. appendix K). De
oplossing is:

(7.1 )

met Cl =0.8 - 2 en 5 voor respektievelijk 12.5 - 19.77 en
29.66 GHz.

Tabel 7.1 geeft de gevonden waarden van fn (Bl = 0.53. 2n.fn.

volgt uit forlllJle 6.2 voor e=1/ZU) voor de drie frequenties.
Tevens is de bijbehorende onderdrukking gegeven (volgt uit figuur
5.6) •

Tabel 7.1: Bandbreedte bovenloop bij scintillatiemetingen volgens
optimalisatiecriterium en bijbehorende onderdrukking.

Frequentie Bandbreedte Onderdrukk i ng
GHz fn (Hz) dB

12.5 65 22
19.77 136 (86 ) 34 (26 )
29.66 181 39
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De in hoofdstuk 4 geëiste onderdrukking (35-40 dB) wordt met de
gevonden bandbreedte alléén gehaald voor 29.66 GHz bij clear sky.
Voor de andere twee frequentie zal de bandbreedte moeten worden
vergroot. Uit figuur 5.6 volgt dat voor n =0,15 de onderdrukking

m

(voor {=l/Z~ ) ongeveer 35 dB bedraagt. hetgeen betekent dat de
bandbreedte van de PLL niet kleiner mag worden dan 20/0,15~133 Hz.
Liever nog groter (200 Hz) zodat de onderdrukking 40 dB bedraagt.
Dus: voor alle drie de frequenties wordt een bandbreedte van
200 Hz aanbevolen. In de rest van dit hoofdstuk wordt van deze
bandbreedte van de bovenloop uitgegaan.
Dit is tevens een gunstige bandbreedte met betrekking tot distor
sie, zoals besproken onder 5.1.
Om aan te tonen dat bij de amplitudemetingen met de bovenloop
alléén rekening hoeft te worden gehouden met de thermische ruis.
wordt de fasefoutvariantie in een bandbreedte van 20 Hz bepaald.
Dit is dus de RMS waarde van de fasejitter (ten gevolge van de
faseruis van de grondstation-oscillator) op het punt waar de
amplitudedetectie plaats vindt. Deze RMS waarde wordt vergeleken
met de RMS waarde van de fasejitter ten gevolge van thermische
ruis (in 20 Hz bandbreedte).
De spectrale dichtheid van de thermische ruis bedraagt 1')/P ([8],

- s
blz. 158 met N =1') en ~2 = Ps), en de variantie e Z in een

o nO

bandbreedte van 20 Hz bedraagt dus (1')/ P ). 20 rad2
•

s

Daar Ps/n< 65 dBHz (zie tabel 3.2), geldt dat e 2 (in 20 Hz
no

bandbreedte) groter is dan 6.3.10-6 rad2• De fasefoutvariantie
(in 20 Hz bandbreedte) bedraagHO-7 rad2 , 2,5.10-7 rad2 en
6.10-7 rad2 voor respektievelijk 12,5 - 19,77 en 29,66 GHz (zie
appendi x D).
Deze waarden zijn dus veel lager dan de waarde van e 2 •

nO

Hiermee is aangetoond dat bij de bepaling van de nauwkeurigheden
van de amplitudemetingen. er alleen nog rekening hoeft te worden
gehouden met thermische ruis op het ingangssignaal.
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7.2 De bandbreedte van de onderloop bij scintillatiemetingen
------------------------------------------------------------
Door de hoge onderdrukking (40 dB) zijn de gemeenschappelijke
faseruiscomponenten (faseruis van sate11iet- en
grondstationoscillator) geëlimineerd. De mogelijke ruisbijdragen
op de ingang van de onderloop zijn dus:
1. Faseverschilscintillatieruis
2. Faseruis van de VCO (10.125 MHz) in de bovenloop. Deze kan

redelijkerwijs worden verwaarloosd ten opzichte van de
faseverschil scintillatieruis. Gevoelsmatig kan dit als volgt
worden bekeken: als de VCO en de 12,5 GHz oscillator (als voor
beeld) van eenzelfde kwaliteit (wat faseruis betreft) zouden
zijn, dan zou het faseruisspectrum van de VCO 20 log (12,5.109/
10,125.106) = 62 dB beneden het spectrum van de 12,5 GHz
oscillator liggen. Het faseverschil scintillatie spectrum ligt
daarentegen slechts (ongeveer) 30 dB beneden de faseruis van
de 12,5 GHz oscillator (zie figuur 4.2). Daar komt nog bij dat
de bovenloop de faseruis van de VCO wegregelt binnen de
bandbreedte van de loop (zie 6.1.3).

3. Faseruis aan de uitgang van de VCO ten gevolge van thermische
ruis op de ingang van de bovenloop.

4. Thenmische ruis op ingangssignaal van de onderloop.

De ruisbijdragen uit de punten 3 en 4 moeten bij elkaar worden
opgeteld (zijn ongecorre1eerd). De signaa1
ruisdichtheidsverhouding waarbij bij onderloop rekening moet wor
den gehouden, is dus lager dan de waarden van Ps / n in tabel 7.1.

Ook de faseruis op de ingang van de onderloop is dus veel minder
sterk dan de faseruis op de ingang van de bovenloop. Een optimali
satiecriterium zou dus een bandbreedte opleveren die veel kleiner
is dan 200 Hz.
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Met deze kleinere bandbreedten zijn amplitudenmetingen zonder meer
mogelijk. Het is echter de bedoeling dat met het systeem ook de
faseverschil scintillaties worden gemeten over een frequentiegebied
van 0-20 Hz. Dat kan alleen als de bandbreedte van de onderloop
vele maten groter is dan 20 Hz in verband met de distorsie, zoals
besproken in 5.1
Ook hier wordt nu een bandbreedte aanbevolen van 200 Hz (distorsie
< 1%).

Het is duidelijk dat, net zoals bij de amplitudemetingen met de
bovenloop, er bij de bepaling van de nauwkeurigheden van de ampli
tudescintillatiemetingen, er alleen rekening hoeft worden gehouden
met thermische ruis. De fasefoutvariantie, als besproken in 7.1,
is bij de onderloop veel lager dan bij de bovenloop (minder
faseruis op ingang, en zelfde bandbreedte) terwijl en~ bij de
onderloop groter is dan bij de bovenloop (zie 7.3).
Na deze vaststelling van de bandbreedten kan worden overgegaan tot
de bepaling van de nauwkeurigheden bij de amplitude- en fasescin
tillatiemetingen.
Als eerste volgt echter een stuk theorie over amplitudemetingen
met een PLL, namelijk hoe de nauwkeurigheid van de amplitudeme
tingen kan worden bepaald.
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7.3 Analyse van amplitudemetingen met een PLL
---------------------------------------------
Onderstaande figuur geeft een schema weer van een amplitudedetec
tor op basis van een PLL

t------+vvt)
'Nlg

t--------1 veo

Figuur 7.1: Coherente amplitude detector

Het ingangssignaal bestaat uit een informatiedragend signaal,
x(t) en uit band-pass witte ruis net) ([5]):

"v, Ct.) = v, ·xCt.) ·sinCw, t. + 9, Ct.)) + n Ct.)cosCw. t. + 9. Ct.))
~ ~ ~ ~ c ~ ~

- n Ct.)sinCw, Ct.) + a.ct.))
s ~ ~

Waarin nc(t) en ns(t) de quadratuurcomponenten van net) zijn.

Het uitgangssignaal voet) van de VCO wordt geschreven als:

"
v Ct.) = v cosCW,t. + a Cl) + ~ Cl)) ,

o 0 ~ 0 0

waarin lf.(i)de fasemodulatie van het VCO-signaal ten gevolge van
thermische ruis op de ingang voorstelt.
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Voor het signaal VqC~) geldt dan, met weglating van de termen met
dubbel e frequenti e 2wi :

"v C~) = K·{v. 'xC~) ·cosce. c~) - e c~) - 9 c~))) +
q ~ ~ 0 0

K'(n C~)·cosce.c~) - e c~) - t? c~))) +
C ~ 0 0

K'(n C~)·since.c~) - e c~) - t? c~)))
s ~ 0 0

"Hierin is K = v 's/2'K , en K de de~ec~orcons~an~e.
0 m m

Bij voldoend grote bandbreedte van de loop zal e. c~) - e c~)
~ 0

verwaarloosbaar klein zijn (fasefoutvariantie klein).
Dat dit het geval is, is aangetoond in 7.1 en 7.2.

Dan geldt dus:
,..,

v c~) = K·v. 'xC~)'cost? c~) +q ~ 0

K . n c~)· cOSt? c~) + K' n C~)· si nt? C~) .
cos 0

Voor de signaal-ruisverhouding aan de uitgang van de detector
geldt:

SNR
o =

2 "2 2 2<K ·V.· x C~)·cos t? C~»
~ 0

22222 2<K 'n C~)·cos t? C~) + K 'n C~)·cos t? C~»cos 0

Daar n C~)
s'

2= 0 ,n C~) = 0 en n C~)
c s

geldt:
SNRo

"2 2 2
V •• x C~) ·cos t? C~)
~ 0...

" 2
V.

= -~- .(
n2C~)

c
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In ([7], blz.92.) wordt een kansverdelingsfunktie bepaald (althans:
een goede benadering) voor 9 Ct):

o

PC9 Ct)) =
o

expCOl"COS9 Ct))
o

GTl' I Ce.:>
o

Deze formule staat bekend als de "Jacobi-Anger" formule. Hierin is Ol

de signaal-ruisverhouding in de PLL (zie 6.1.),
en lCe.:> de gemodificeerde Besselfunktie van de eerste soort, ordeo
nul.

Als Ol groot is, dan benadert pC90Ct)) een gaussische kansver
deling en in dat geval geldt: ([8], blz. 292)

COS9 Ct)
2= expC -1/2'" ) ,

9 0

=SNR
o

met" 2 de variantie van 9
0
Ct).

9 0

Dus

De variantie kan als volgt worden bepaald:

Tl
2

J
9 . expCOl'coS9 )o 0=

GTl" I cëi5
o

d9
0

,

-Tl

waarin de tijdafhankelijkheid van 9 Ct) wordt weggelaten.
o

Er geldt ([7], blz.IOO):

(I)

expC Ol . COS9 ) = I Ce.:> + G' ~ I Ce.:>' Cosmp •
o 0 l m 0

m=S
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Hiermede wordt gevonden:

ClO

2 L0' Z n
9 = - + 4o 3

n= t

Figuur 7.2 geeft de relatie weer tussen en a ( [7 ], b1z. 94 )

1.0 1.2080.60.40.2o

y
)

V
IJ

/1 -

8
/)

/1 I6
I

IJ
4

/V
J/I

o.

1.4

o.

o

1.6

1.0

1.2

N
."

2 o.
N~O

b

'Ia

Figuur 7.2: 0' Z als funktie van l/a ([7]).
9

0
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Voor ot > 1 gel dt:

2 < 1,60' _

"0 ot

Voor de signaal-ruisverhouding aan de ingang van de pLL geldt:

Dan geldt:

V~-X2Ct..)
./2_-='1. _

SNR
o =SNR
i

SNR
o =SNR
i

• , cs
2-C./2 + ./2-expC-./2-- )

Ol

1 + expC -0 , 8/oU i

SNR = SNR. . C1 + expC -0 , a/oU) •
o 1.

De signaalruisverhouding aan de uitgang van de amplitudedetector
is dus 10 10gCl + expC-o,8/oU) hoger dan aan de ingang van de
detector.
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In de gebruikte PLL ontvangers vindt de amplitudedetectie op een
wat andere manier plaats (zie figuur 7.3)

SNij

~Nçt ,
o

~olh..

Figuur 7.3: Gebruikte amplitude detector.

Zoals aangetoond in hoofdstuk 6. hoeft met de faseruis van de
referentieoscillator geen rekening worden gehouden. Voor de rest
geven de amplitudedetectoren uit figuren 7.1 en 7.3 hetzelfde
resultaat.

Ook hier geldt dus:
SNR

o =SNR.
1.

1 + expC -0 .8/oU • (7.2)
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SNRi en SNR
o

gel den voor de bandbreedte van het bandvoorl aatfi 1ter
waarmee de thermische ruis aan de ingang van de PLL werd
gefilterd. De bandbreedte van dit filter is uiteraard veel groter
dan de bandbreedte van het detectiefilter. die 20 Hz bedraagt
(zie figuur 7.3). SNR. hoeft dus niet bekend te zijn: als de

~

spectrale dichtheid aan de ingang van de PLL bekend is (dat
is Ps/ T) ). dan kan de signaal-ruisverhouding na het laagdoorlaat
fi 1ter ( SNR' • zi e fi guur 7.3) bepaald worden met behul p van

o
de formule.

SNR = P / T) - 10 log 20 + 10 10gCl + expC-O.B/a
o s

= P / T) - 13 + 10 log Cl + expC-O.B/a)) dB
s

Uiteraard wordt de waarde van Ps / T) uitgedrukt in dBHz.

Voor de bovenloop is P / T) bekend. echter bij de bepa1i ng van
s

voor de onderloop moet zoals al werd opgemerkt in 7.2 punt 4 wel
rekening worden gehouden met de fasejitter van de veo van de
bovenloop die - net zoals thermische ruis op de ingang van de
PLL- verdisconteerd kan worden in een faseruisspectrum aan de
ingang van de onderloop.
Thermische ruis T) aan de ingang van de PLL heeft aan de uitgang
van de veo een faseruisspectrum ~. JHCS) rtot gevolg ([5]).
waarin Ps weer het ontvangen vermogenSvoorstelt. en H(s) de
overdrachtsfunktie van de PLL.
De faserui s wordt dus "geï njecteerd" in de onderloop.
Een en ander wordt nog eens verduidelijkt met behulp van figuur
7.4.

(1.~)
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'h.

Figuur 7.4: Model ontvanger.

Ps, b : signaalvermogen bovenloop.

nb :ruisvermogen bovenloop.

Ps,o :s i gnaa1vermogen onderloop.
no :ruisvermogen onderloop.

H
b
Cj2nf) :overdrachtsfunktie bovenloop.

H C j2nf) :overdrachtsfunkti eonderloop.o
S bCf) =faseruisspectrum aan uitgang veo.

9,
S Cf) :faseruisspectrum aan uitgang vexo.
9,0

Er geldt dus:

S Cf)
9,0

Voor frequenties kleiner dan 200 Hz geldt dan:

Tlo Tlb
S Cf) ~ P-- + P-- •

'P,O
5,0 s,b

(7.5)
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Deze S".oCf') kan weer vertaald worden in een signaalruisdichtheids
verhouding (Ps / TI)' (zie figuur 7.4) aan de ingang van de eigenlijke
onderloop, en wel als volgt:

,
CP / TI) =s ..... / P

"0 s.o

1
(7.6)

Tabel 7.2 geeft de waarden van P b/ Tl
b

, in het vervolg aangeduid
I s.

met Ps/ TI en (Ps/ "1 voor de zes mogel ijke frequentieverdel ingen
voor boven- en onderloop.

,
Tabel 7.2: Ps/ TI en rs/ TI)voor de zes mogel ijke frequentieverdel ingen.

bovenloop en onderloop frequentie in GHz.,.
tie 12,5- 12,5- 19,77- 19,77- 29,66- * 29,66-

19,77 29,66 12,5 29,66 12,5 19,77

~frI, (dBHz) 58,6 58,7 64,3 (58,3' 64,3 (58,3 64,1 64,1
I

(Bln)( dBHz) 57,6(55,4) 57,5 57,6 (55,4' 61,2 (57,3 57,5 61,2 (57,3

De beste resultaten worden dus verkregen als het signaal met de
hoogste signaalruisdichtheidsverhouding P / TI aan de bovenloops
wordt toegevoerd. In de rest van dit verslag wordt van de meest
gunstige combinaties (die in tabel 7.2 met een * zijn gemarkeerd)
uitgegaan.

. I

Nu zijn Ps / TI,rs / 11) en de loopbandbreedten bekend, en zijn alle
grootheden gevonden die nodig zijn voor de bepaling van de
nauwkeurigheden van de amplitudemetingen.
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7.4 Nauwkeurigheden van de amplitudenscintillatiemetingen

Nogmaals wordt erop gewezen (zie 7.1 en 7.2) dat de
nauwkeurigheid van de amplitudescintillatiemetingen alleen
afhangt van de thermische ruis op de ingang van de Pll.
De nauwkeurigheid 6 van de amplitudescintillatie metingen wordt
bepaald uit SNR~ (formule 7.3):

De signaal-ruisverhouding, Ol , in de loop volgt uit formule 6.1:

Ol =
p

s
n:aL

(7.8)

met B
L
=0,53' 2n' f n( formul e 6.2 met {=vzti ).

Dus: Bl = 666 Hz ,; 28 dBHz.

Met tabel 7.2 volgt dan dat Ol nooit lager zal worden dan 20 dB
('; 100).

Uit (7.3) volgt dan:

SNR = P / ~ - 13 + 10 log 2
o s

= P / ~ - 10 dBs

Tabel 7.3 geeft de nauwkeurigheden van de amplitudescin
tillatiemetingen weer. Er is uitgegaan van de gegevens in de
gemarkeerde kolommen van tabel 7.2
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Tabel 7.3: Bepaling van nauwkeurigheid amplitudescintillatiemetingen

Bovenloop/ P / Y)
,

SNR' (dB) ó (dB)CP /Y))

onderloop s s 0

frequentie (dBHz) (dBHz)
in GHz bovenloot: onderloot: bovenloop onderloop

19,77/ 64,3 57,6 54,3 47,6 0,017 0,036
12,5 (58,3) (55,4) (48,3) (45,4 ) (0,033) (0,046 )

29,66/ 64,1 57,5 54,1 47,5 0,017 0,036
12,5

29,66/ 64,1 61,2 54,1 51,2 0,017 0,024
19,77 (57,3) (47,3) (0,037)

De amplitudescintillatiemetingen zijn dus mogelijk met grote
nauwkeurigheid. In het volgende zal de nauwkeurigheid van de
fasescintillatiemetingen worden bepaald.
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Voor de metingen van de faseverschilscintillaties tussen de
verschillende signalen, kan de fasejitter aan de uitgang van de
VCXO (waar de fasemeting plaatsvindt, zie figuur 4.1) bepaald
worden met behulp van formule (7.4):

Bij de faseverschilscintillatiemetingen zal een detectiefilter
gebruikt worden met een bandbreedte van 20 Hz (scintillaties tot
20 Hz). Voor het gemak zal dit filter "rechthoekig" worden veron
dersteld. Doordat nu de bandbreedte van het detectie filter (20
Hz) veel kleiner is dan de loopbandbreedte kan 7.4 benaderd wor
den door:

na
S Cf):lI< p-f),o

s,o
voor f ~ 20 Hz. (7.9)

De variantie van de fasejitter,e Z bedraagt dus:
v

De nauwkeurigheid van de faseverschilscintillatiemetingen. x

wordt gedefinieerd als:

(7.10)

(7.11)

Tabel 7.5 geeft de nauwkeurigheid van de metingen voor de drie

metingen.
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Tabel 7.5- Nauwkeurigheid faseverschilscintillatlemetinge'n.

Meting 1t

12,5 - 19,77 GHz 0,34° (0 ,43 0)
12,5 - 29,66 GHz 0,34°
19,77 - 29,66 GHz 0,23° (0,34°)

De metingen zijn dus mogelijk met grote nauwkeurigheid.

Als laatste wordt een meting uitgevoerd om de theorie na te gaan
met betrekking tot de samenhang tussen een bepaalde signaalruis
dichtheidsverhouding op de ingang van een PLL en de faseruis
dichtheid aan de uitgang van de veo.

Een boven- en een onderloop krijgen 10 MHz signalen toegevoerd,
waarop ruis is bijgemengd ([4]).
Er wordt gebruik gemaakt van 2 middenfrequent-versterkers, met
een hoge gain () 60 dB) en een bekend ruisgetal zodat een
betrouwbare berekening kan worden opgesteld voor bepaling van de
thermische ruisdichtheid aan de PLL ingangen. Deze versterkers
zijn temperatuursgestabiliseerd, zodat de versterkingsfaktor niet
afhangt van de omgevingstemperatuur (zie appendix e). Voor deze
meting is dat niet van belang, omdat all leen de signaal
ruisdichtheidsverhouding van belang is, en niet de absolute waar
den van signaal en ruisdichtheid.
Voor de propagatiemetingen is het uiteraard wel van belang dat de
versterkingsfaktor constant is.
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Figuur 7.5 geeft de meetopstelling weer:

1------'4-t11~..lool'r .2ooll~

''''U uiTIó"",G

Figuur 7.5: Meetopstelling ten behoeve van
ruismeting.

Met behulp van spectrumanalyzer werd P1,n1 ' P2 en n2 gemeten:
P1 = -3,4 dBm ; 4,57.10-4 W
n1 =-73,3 dBm/Hz ; 4,68.10-11 W/Hz
P2 = -67,2 dBm; 1,9.10-10 W
nl = -107,4 dBm/Hz • 1,82.10-14 W/Hz

De ruisbijdragen van de twee IF versterkers is eenvoudig te
bepalen. Te is de effektieve ruistemperatuur van de versterker
en er geld ([16]): Te = (F-1)To. Voor de bovenlus wordt gevonden
Te =0,91 To en voor de onderlus: Te = 0,66 To.

De hiermee corresponderende thermische ruisvermogens
(3,64.10-21 W/Hz en 2,64.10-21 W/Hz) zijn te verwaarlozen ten
opzichte van n1 en nc'
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Met behulp van een laagfrequent spectrumanalyzer werd het
spectrum gemeten van de output van de fasedetector (een fase
verschil van 360· komt overeen met 10 V).
Figuur 8.3 geeft het meetresultaat weer.
Voor lage frequenties bedraagt de output -30.2 dBV2/Hz. hetgeen
overeenkomt met -34.2 dB rad2/Hz.
Duidelijk is de overdrachtsfunktie van de onderloop te herkennen
en het blijkt dat fn van de onderloop rond 1 Hz ligt (top van
de grafi ek ) •
DaarPsl/'l'Jl» p s •c('l'J2 • hoeft bij de bepaling van de output
faseruis alleen rekening worden gehouden met de ruis op de input
van de onderloop. (Er werd bij de meting geen verschil geconsta
teerd in de output faseruis als de ruis op de ingang van de
bovenloop werd weggenomen). Dat betekent dat in (8.1) 'l'Jb / P bs.
kan worden verwaarloosd ten opzichte van 'l'Jo / p s •o ' en er wordt
gevonden :

S Cf)
P.o

'l'Jo
~ p---- •

s.o
(7.12 )

Er geldt: rekening houdend met de ruis rond de image frequentie
en met het feit dat de spectrum analyser de "Single sided noise
densi ty" meet

S Cf) = -107.4 + 67.2 + 3 + 3 - 34.2 dB rad2/Hz •
'P. o

Theorie en praktijk stemmen dus zeer goed met elkaar overeen.
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7.6 Conclusies

Voor scintillatiemetingen is de aanbevolen bandbreedte van de
gebruikte Pll ontvangers 200 Hz. Een bovenloop-onderloop confi
guratie is eenvoudig geschikt te maken voor scintillatiemetingen
door de bandbreedte van de onderloop te vergroten tot 200 Hz.
De bandbreedte van de bovenloop bedraagt al 200 Hz bij stand
1000 Hz, en hoeft dus niet te worden aangepast. De fasedetector
1n de onderloop kan worden gebruikt voor de
faseverschil scintill atiemetingen. Opgemerkt wordt nog dat bij een
bandbreedte van 200 Hz er in de onderloop een 1I 0ude ll VCXO (de
versie die bij de metingen in hoofdstuk 6 gebruikt werd) kan wor
den toegepast.

In het volgende hoofdstuk wordt de ontvanger gedimensioneerd voor
metingen tijdens "fadingen". Voor ons land is dit dus de enige
juiste situatie.
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8. Metingen tijdens "fadingen"

Bij "fadingen" zullen metingen worden uitgevoerd van de amplitu
den van Co- en Cross-polar signalen en de faseverschillen tussen
Co- en Cross-polar signalen op één frequentie.
Als eerste wordt de bandbreedte van de onderloop vastgesteld.
daar deze de meeste problemen oplevert.

8.1. Bandbreedte van de onderloop

De bandbreedte van de onderloop is moeilijk te bepalen: is
niet bekend. maar zal zeer laag zijn. Verder is de faseruis op
het ingangssignaal van de onderloop niet bekend. In ieder geval
is deze erg laag. want de faseruis van de grondstationoscilla
toren is onderdrukt. terwijl de scintillatieruis bij fadingen
minder wordt. dan bij clear sky condities.
Een optimalisatiecriterium zou een bandbreedte opleveren die veel
kleiner is dan 1 Hz.
Echter. een PLL met een zo kleine bandbreedte geeft problemen als
er enige ~namiek op het ingangssignaal bestaat. Fasesprongen op
het ingangssignaal (die onder bepaalde omstandigheden kunnen
optreden). zullen door de PLL worden gevolgd. zij het met sterke
uitslingeringsverschijnselen. Tijdens deze responsie zijn ampli
tudemetingen niet mogelijk. Figuur 8.1 geeft de fasefout weer, die
optreedt na een fasesprong op het ingangssignaal.
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Figuur 8.1.

Er wordt nu een keuze gemaakt voor de bandbreedte van de
onderloop, namelijk 1 Hz en 5 Hz. De "trackingeigenschappen" van
de loop zijn bij een bandbreedte van 5 Hz beter dan bij een
bandbreedte van 1 Hz, maar bij de kleine bandbreedte is de
signaal-ruisverhouding in de loop een faktor 5 hoger dan bij de
bandbreedte 5 Hz. Voor beide gevallen zal de "perfomance" van
het systeem worden nagegaan (zie 8.3). De detectiebandbreedten
worden gelijk gekozen aan de loopbandbreedten ([15]).
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8.2. Bandbreedte van de bovenloop
---------------------------------
De bandbreedte van de bovenloop is eenvoudig te bepalen: als weer
een onderdrukking geëist wordt van 40 dB (voor frequenties van 1
Hz en 5 Hz). dan worden voor de bovenloop de bandbreedten 10 Hz
en 50 Hz gevonden.
Als detectiebandbreedte wordt gekozen 5 Hz ([15]).
In 8.3 wordt de "performance" van het systeem besproken voor de
gevonden dimensioneringen.

8.3. De "performance" van het systeem-------------------------------------
Een PLL valt uit loek als de signaal-ruisverhouding, Ol in de
loop kleiner wordt dan 0 dB ([5], blz. 34).
Deze wordt gevonden met behulp van formule 6.1

Ol =
P

5n:e- .
L

(8.1 )

Met BL = O.5302nofn= 33,3 Hz en 166,5 Hz voor respektievelijk
f n = 10 Hz en f n = 50 Hz.
Het dynamisch bereik voor de metingen van de amplituden van de
Co-pol ar signal en is dus gel ijk aan Ol • De waarden van Ps"" n worden
gevonden in tabel 3.2. Tabel 8.1 geeft de gevonden resultaten
weer.

Tabel 8.1 Dynamisch bereik van de amplitudemetingen van de Co-polar
signalen.

frequentie Ps"" n(clear sky) Dynamisch bereik (dB)
(GHz) (dBHz) f fn= 10 Hz n = 50 Hz

12,5 58,6 43,4 36,4
19,71 64,3 (58,3) 49,1 (43,1) 42,1 (36,1)
29,66 64,1 48,9 41,9
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Het blijkt. dat het dynamisch bereik voor f = 50 Hz groter is
n

dan 36 dB. Dit is ruim voldoende. In het vervolg van dit verslag
zal van deze bandbreedte voor de bovenloop worden uitgegaan.
In figuur 8.2 zijn het meetbereik en de meetnauwkeurigheden
weergegeven van het systeem met een bovenloopbandbreedte 50 Hz
(detectiebandbreedte 5 Hz) en een onderloopbandbreedte 1 Hz
(detectiebandbreedten 1Hz) voor 12.5 GHz. Het XPD geeft aan hoe
ver het signaal vermogen op de onderloop beneden het signaal ver
mogen op de bovenloop ligt' (cross-polar discrimination).
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Figuur 8.2: Meetbereik en meetnauwkeurigheden voor de metingen op
12.5 GHz en 20 GHz (geschakeld). onderloopbandbreedte: 1 Hz.
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De bovenloop gaat uit loek bij 36,4 dB fading (tabel 8.1)~ Boven
de schuine lijn is ook de onderloop uit loek, want daar zou de
signaal-ruisverhouding in de onderloop kleiner zijn dan 0 dB.
Metingen zijn dus mogelijk binnen de vierhoek ASCD. De onderste
horizontale as geeft nauwkeurigheden aan van de amplitudemetingen
van het Co-polar signaal (hangt alléén af van de fading).
De getallen binnen de vierhoek geven de nauwkeurigheden weer van
de amplitudemetingen van de Cross-polar signalen, en van de
faseverschilmetingen. De nauwkeurigheden werden bepaald op de
manier zoals dat in 7.4 en 7.5 gebeurd is.
Bij een fading van 10 dB en een XPD van 25 dB bedragen de
nauwkeurigheden van de metingen van de amplituden van Co- en
Crospolar-signalen respektievelijk 0,05 dB en 0,4 dB. De
nauwkeurigheid van de fasemetingen bedraagt dan 3,8°. Figuur 8.3
geeft de resulaten weer voor het geval dat de bandbreedte van de
onderloop 5 Hz bedraagt
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Figuur 8.3: Meetbereik en meetnauwkeurigheden voor 12,5 GHZ
en 20 GHz (geschakeld), onderloop: 5 Hz.
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Voor de geschakelde versie van het 20 GHz baken Z1Jn de resulaten
nagenoeg gelijk aan die voor het 12,5 GHz baken, daar het ont
vangen signaal vermogen bij clear sky condities voor beide bakens
slechts 0,3 dB verschilt (tabel 3.2). Voor het niet-geschakelde
20 GHz baken zijn de resultaten, om bovengenoemde reden gelijk
aan de resultaten voor het 30 GHz baken (zie figuren 8.4 en 8.5).
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Figuur 8.4: Meetbereik en meetnauwkeurigheden voor metingen
op 20 GHZ (ongeschakeld) en 30 GHz (onderloop: 1 Hz).
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Figuur 8.5: Meetbereik en meetnauwkeurigheden voor metingen op 20 GHz
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De figuren 8.2 tlm 8.5 bevatten dus alle informatie omtrent de
"performance" van het systeem met de gegeven dimensioneringen.
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8.4 Conclusies

De dimensionering van het systeem voor metingen bij fadingen is
niet eenduidig. Een geschikte bandbreedte van de bovenloop is
50 Hz. Het dynamisch bereik is dan voldoende groot (groter dan
36 dB). Het heeft dus weinig nut de bandbreedte nog kleiner te
maken, daar dit alleen maar een negatief effekt heeft op de
invloed van de faseruis van de oscillatoren in het systeem, op de
metingen (zie 6 en 7). Bij een loopbandbreedte van 50 Hz en een
detectiebandbreedte van 5 Hz, kan invloed van deze ruis op de
metingen worden verwaarloosd. Dat moet duidelijk zijn na het
bestuderen van 7.1.

Mogelijke bandbreedten van de onderloop ZlJn 1 Hz en 5 Hz, en de
bijbehorende detectiebandbreedten kunnen identiek gekozen worden
aan de loopbandbreedten.
Bij 1 Hz is het dynamisch bereik hoger dan bij 5 Hz (verschil
7 dB), echter de responsie op b.v. een fasesprong wordt slechter
(sterkere uitslingeringsverschijnselen).
De uiteindelijke keuze zal aan de gebruiker worden overgelaten.
Opgemerkt wordt nog dat er in de onderloop een "schonere" VCXO
gebruikt moet worden, dan die waarmee de metingen in hoofdstuk 6
werden uitgevoerd.
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9. Een loop met een hypothetisch 11 rechthoek ig11 fn ter

In hoofdstuk 8 is gebleken dat er voor fasemetingen een relatief
grote bandbreedte vereist is en dat daardoor het dynamisch
bereik bij fasemetingen lager is dan het dynamisch bereik bij
amplitudemetingen (vergelijk de tabellen 7.1 en 8.1) In het
navolgende wordt onderzocht of het mogelijk is het dynamisch
bereik van zowel amplitude- als fasemetingen te vergroten door
het gebruik van een hypothetisch "rechthoekig" fnter. Uaeraard
is zoln filter niet realiseerbaar, maar een filter met een hoge
orde kan een benadedng zijn voor het "rechthoekig" fnter. De
fasekarakteristiek van het filter zal bepaald worden,opdat er
minimale distorsie ontstaat. De afsnijfrequentie van het filter
wordt w

n
genoemd (zie figuur 9.1).

11------...,

IF(5) I

W
n

Figuur 9.1 Amplitude karakteristiek van
een "rechthoekig" fnter
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Dus als w > w dan is de overdracht van de PLL gelijk aan O. Voorn
fase- en amplitudemetingen tot 20 Hz is dus een minimale
bandbreedte vereist van 20 Hz. Voor de overdrachtsfunktie van de
PLL geldt (zie 6.1):

HCs) = K'FCs)
s + K·FCs)

• met K = K Ko D

FCs) wordt als volgt geschreven (met s = jw):

FCs)

w <

w >

w
n

w
n

Hierin stelt 0Cw) de fasekarakteristiek van het filter voor.
Dus geldt:

w > wn

w < w
n

K· cos0C w) + jK' sin0Cw)

__ { j w + K' COoS0C w) + j K . si nee w)
HCs)

~HCs) I =

1

2 2w
w + -osineew)
K

2
K

w < w
n

(9.1)

o CA) > w
n

(9.2)

w < CA)
n

w > w
n

[
w + KOSineeW)]

- arctan K ° cosee w)= { eew)

OCw) - 7l/4

en argCHCs))
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In appendix A wordt een uitdrukking afgeleid voor argCHCs) voor
het geval dat OCw) = C·w met C een constante. De groepslooptijd
van het filter is dan constant.

Het resul taat wordt (w./J( « 1 ):

argCHCs)) = { C-,

C· (

1
/1 2 w < w

2w . C
n

+ w
IHC s) I K

2
+ -·s~n ·wen = K

0 w > wn

Dus: als geldt dat w/K« 1( w < wn L dan kan gesteld worden
dat de PLL met een II rechthoekig"filter distorsievrij fasegemodu
leerde ingangssignalen volgtt argCHCs) ~ 0 en IHCs) I ~ 1 ).

Dit betekent ook, dat de onderdrukking, zoals beschreven onder
hoofdstuk 5, enorm hoog is voor w < wn •

Met voorgaande gegevens kan nu de bandbreedte f n bepaald worden
voor amp11tude- en fasemetingen.
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9.1 Bandbreedte voor amplitudescintillatiemetingen
--------------------------------------------------
Met behulp van appendix B wordt de optimale loopbandbreedte
bepaald. Er wordt gevonden (met BL = fn I!):

BL = ~ =~ .ps •
n 1 Ti (9.3)

Voor de bovenloop geldt: Cl =0,8 , 2 en 5 voor respektievelijk
12,5 - 19,77 en 29,66 GHz.
Het blijkt dat de ruisbandbreedte van de loop met "rechthoekig"
filter een faktor 2,59 (~ 4,1 dB, zie 7.1) kleiner is dan de
ruisbandbreedte van een tweede orde high-gain loop en daarmee
wordt de signaalruisverhouding in de loop 4,1 dB hoger. Dit heeft
géén voordelen, omdat deze al zodanig hoog was, dat verdere
verhoging géén invloed meer heeft op de metingen

9.2 Bandbreedte fasescintillatiemetingen

Voor de fasescintillatiemetingen kan de bandbreedte van de loop
dezelfde waarde krijgen als bij de amplitudemetingen van Co-polar
signalen, omdat de zo gevonden waarden groter zijn dan 20 Hz.
Ook voor fasescintillatiemetingen heeft het gebruik van een
11 rechthoekig 11 loopfilter géén voordelen.

9.3 Bandbreedte bovenloop bij fadingen

Als de bandbreedte van de bovenloop voor metingen tijdens
fadingen 50 Hz gekozen wordt (net zoals in hoofdstuk 8), dan zal
het dynamisch bereik voor een loop met een "rechthoekig" filter
(waarvoor geldt: BL =~n =50 Hz) een faktor 3.3 (; 5.2 dB)
groter zijn dan het dynamisch bereik van een standaard tweede
orde loop (waarvoor geldt BL = 0.53.2~. ~n = 3.33 • 50 Hz). Dit
is echter een onbeduidend gegeven. omdat het dynamisch bereik van
de tweede orde loop al ruim voldoende is ()36 dB. zie tabel 8.1).
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9.4 Bandbreedte onderloop bij fadingen

Wordt bij een tweede orde loop een bandbreedte gekozen van 1 of
5 Hz, dan levert het gebruik van een ll rechthoekig ll filter Cl of 5
Hz) een verbetering op van 5,2 dB (zie 9.3) in signaal ruis
verhouding in de loop.
In dit geval is er dus een belangrijke verbetering opgetreden
door het gebruik van een ll rechthoekig ll filter.

De vraag blijft echter of er tijd besteed moet worden aan de ont
wikkeling van een ll rechthoekig ll filter, dat benaderd kan worden
door een filter met een hoge orde. Hoe hoger de orde van het
filter, hoe beter de benadering. De voordelen zijn wel groot,
maar het nadeel is het feit dat er een zéér complex systeem
ontstaat, waarvan ook nog eens de bandbreedte moet kunnen worden
ingesteld in verschillende standen. In [9], [10] en [11] worden
enkele methoden beschreven voor de ontwikkeling van een filter
met een lineaire fasekarakteristiek en een vlakke IIpassbandll,
uiteraard binnen bepaalde nauwkeurigheden. De in deze literatuur
genoemde voorbeelden, betreffen netwerken, die alle één of meer
polen in het rechter halfvlak van het complexe vlak hebben, en
daardoor zal een PLL waarin zoln filter gebruikt wordt, niet sta
biel zijn voor grote waarden van K. In de voorgaande paragrafen
werd echter aangetoond, dat een grote K noodzakelijk is om
distorsie in de loop klein te houden. Figuur 9.2 geeft de
rootlocus ([12]) weer van een PLL met een 10e orde filter met 10
polen en 8 nulpunten ([10, blz. 593]). Dit systeem wordt al
instabiel voor K« 1.
Hiermede is dus aangetoond dat een PLL met een hoger orde filter
met fasecorrectie, problemen geeft met de stabiliteit van de
loop. Dit geldt ook voor loops van lagere orde. Alleen een
2e-orde high-gain loop is onconditioneel stabiel; wordt er in de
2e-orde loop een fasedraaiend netwerk gebruikt, dan is ook deze
loop niet meer onconditioneel stabiel. Het best kan worden
vastgehouden aan de standaard 2e-orde high-gain loop.
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9.5 Conclusie

Door het gebruik van een "rechthoekig" filter. met een bepaalde
fasekarakteristiek. kan het dynamisch bereik van de amplitudeme
tingen van cross-pol ar signalen met ongeveerd 5 dB worden
vergroot.
Met betrekking tot scintillatiemetingen zijn er géén voordelen te
behalen uit het gebruik van een ll rechthoekig" filter.

Bij hogere orde loops ontstaan er problemen met de stabiliteit
van het systeem. Het beste kan worden vastgehouden aan de stan
daard 2e-orde high-gain loop.
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10. Een "long-loop" systeem

Het tot nu toe beschreven ontvangsysteem is een zogenaamd
"short-loop" systeem. De middenfrequentie is hier niet vast, maar
bedraagt 10 MHz t 50 kHz.
De bandbreedte van middenfrequentfilters moet hierdoor groter zijn
dan 100 kHz, omdat anders de filter-karakteristiek invloed heeft
op de metingen. Deze grote bandbreedte heeft nadelige invloed op
de signaal-ruisverhouding aan de ingang van de PLL. De PLL valt
uit lock als de signaalruisverhouding op de fasedetector lager
wordt dan -20 dB, [5].
Het 125 kHz filter in de bovenloop (zie figuur 4.1) heeft een
ruisbandbreedte van ongeveer 15 kHz. Verder is uit de literatuur
bekend ([5]) dat de PLL uit lock zal vallen als Ol ongeveer OdB
bedraagt. Als de PLL een ruisbandbreedte heeft van 100 Hz dan is
de signaalruisverhouding in de 15 kHz band 22 dB lager dan Ol •

Bij loop threshold (Ol ~ OdB) zou de signaal-ruisverhouding op
de fasedetector -22 dB bedragen. De loop zal dus al uit lock gaan
als Ol ~ 2 dB.

Bij een "long-loop-systeem" wordt de middenfrequentie vastgehouden
op 10 MHz, door het bijsturen van de microgolfoscillator
(figuur 3.1). Daardoor kan een filter met een bandbreedte gebruikt
worden van bijvoorbeeld 5 kHz (kristalfilter) in plaats van
100 kHz. Daar het 15 kHz filter breder is dan het 5 kHz filter, is
de signaalruisverhouding op de fasedetector 10 10g(l5/5)~ 5 dB
hoger dan in het vorige geval. Als bij de "long-loop" geldt:

Ol ~ OdB, dan is de signaalruisverhouding op de fasedetector
nog 3 dB boven de thresholdwaarde. Het ~namisch bereik is in dit
geval dus met 2 dB vergroot.
Het heeft géén zin een kristalfilter met nog kleinere bandbreedte
te gebruiken, daar het qynamisch bereik niet verder kan worden
verhoogd. Het 5-kHz filter is in dit geval geschikt, enerzijds
omdat de maximaal haalbare verbetering in dynamische bereik
gehaald wordt (althans voor de geschetste situatie) en anderzijds
omdat deze bandbreedte zeer veel groter is dan de loopbandbreedte.
Dit laatste garandeert dat het 5-kHz filter geen invloed heeft op
het loopgedrag ([8], blz. 348).
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10.1. Beschrijving van een "Long-loop-ontvanger"

Figuur 10.1 geeft een schema van een "long-loop-ontvanger".

Figuur 10.1: Een "long-loop-ontvanger"

Er kan gebruik gemaakt worden van een bestaande bovenloop-
ontvanger. In plaats van de oorspronkelijke VCO (10.125 MHz * 50 kHz)
wordt gebruik gemaakt van een vaste 10.125 MHz referentie. Het
loopfilter stuurt via een DC-offset-schakeling een ~-golf-VCO aan
(fabrikaat Ferranti). De offset schakeling is nodig omdat de VCO
alleen positieve stuurspanningen kan verwerken, terwijl de
u1tgangsspanning van het loopfilter ook negatief kan worden. De
isolator moet voorkomen dat de LNA wordt opgeblazen door het hoge
oscillator vermogen van de VCO.
Deze opstelling werd gebouwd en bleek te werken. Het systeem werd
getest met behulp van het 11,45 GHz baken van de ECS-satelliet.
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10.2 Aanpassingen aan bestaande PLL ontvanger
---------------------------------------------
In deze paragraaf wordt beschreven, hoe een bestaande PLL ont
vanger (bovenloop) eenvoudig kan worden aangepast voor gebruik in
het long-loop systeem.

10.2.1 De 10.125 MHz veo
=========================

Zoals in figuur 10.1 te zien is wordt in plaats van de 10.125 MHz
veo een vast referentiesignaal aangeboden uit bijvoorbeeld een
synthesizer (10.125 MHz, 3 dBm). Dit signaal kan worden toegevoerd
via een BNe connector op de achterkant van de veo unit.

10.2.2. Het loopfilter
======================

Er kan gebruik gemaakt worden van het bestaande PLL-loopfilter,
waarvan de bandbreedte, indien nodigt kan worden veranderd door
aanpassing van de gebruikte weerstanden in het filter.

~~;~;~;=~~~=~!!~~~=~;~~~~l!~~

Een offset schakeling is noodzakelijk omdat de Ferranti-VeO
slechts positieve stuurspanningen kan verwerken terwijl de
uitgangsspanning van het loopfilter ook negatief kan worden. Een
niet-inverterende offset-schakeling kan eenvoudig worden gereali
seerd met behulp van een enkele operationele versterker.
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Figuur 10.2 geeft zoln schakeling weer (als voorbeeld).

"l: 100 kA >---'---""'l'

Figuur 10.2 Offset-schakeling

Er geldt voor deze schakeling Vuit = Vref + Vin.
De offset-spanning bedraagt dus Vref.

10.2.4. Stand "open loop".
=========================

Als de PLL in stand "open loop" wordt geschakeld. dan kan via de
potmeter "fo" op het frontpaneel van de ontvanger de veo worden
gestuurd met een CC-spanning. Zo kan het loek-punt worden opge
zocht.
Om deze optie te behouden in de long-loop. wordt er een kleine
aanpassing uitgevoerd.
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Figuur 10.3 geeft een gedeelte weer van de schakeling rond de
potmeter IIfo ll •

.... T
Figuur 10.3 Gedeelte van offset-schakeling met

betrekking tot stand "open loopll

Na het kortsluiten van de weerstanden Rl en R2 kan de spanning
op punt P geregeld worden van 0-15 V. Punt P wordt verbonden met
de ingang IIVref" uit figuur 10.2. De Ferranti-VCO kan nu over zijn
hel e bereik handmati g IIgesweeptll worden.
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10.2.5. De uitlezing van de frequentiemeter
===========================================

Op de PLL bevindt zich een meter die aangeeft op welke frequentie
het ingangssignaal zich bevindt: het midden van de schaal komt
overeen met een frequentie van 10 MHz. Het minimum en maximum op
de schaal corresponderen met respektievelijk 9,950 MHz en 10.050
MHz. De spanning die deze meter stuurt wordt afgeleid van de oe
spanning die de veo 10.125 MHz) aanstuurt, zie figuur 10.4.

A
ui~~......
l-rf;ln..

CJ--+-..... veo

330k

Figuur 10.4 Stuurschakeling voor de frequentiemeter
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De schakeling wordt onderbroken bij punt X en op dit punt wordt
de stuurspanning van de Ferranti VCO aangesloten. Als laatste
wordt de meter opnieuw afgeregeld, bijvoorbeeld als volgt: Als
Vx=O Volt, dan Vu = 0 Volt (meter slaat niet uit). Als Vx = 7,5 V
en Vx = 15 V, dan moet de meter respektievelijk midden schaal en
volle schaal aanwijzen.

10.3 Conclusie

Een long-loop systeem heeft een groter dYnamisch bereik dan een
short-loop systeem als het middenfrequent filter goed wordt geko
zen. Een geschikte bandbreedte van het midden-frequent filter is
5 kHz.
Verder zal de amplitude- en fasekarakteristiek van het
middenfrequent filter géén invloed hebben op de metingen, daar de
middenfrequentie bij het long-loop systeem vast ligt op 10 MHz.
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11. Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de reeds gevonden conclusies samengevat en
aangevuld. Ook volgen er aanbevelingen met betrekking tot de te
bouwen Olympus ontvanger.

11.1 Conclusies
.

1. Voor scintillatiemetingen wordt een andere systeemdimen-
sionering gevonden dan voor metingen tijdens fadingen.

2. Voor zowel amplitude- als fasescintillatiemetingen worden loop
bandbreedten van 200 Hz als ideale waarden gevonden. Alle
detectiebandbreedten bedragen 20 Hz. Deze getallen gelden voor
alle drie de frequenties.

3. Voor metingen tijdens fadingen wordt een bovenloopbandbreedte
van 50 Hz een geschikte waarde geacht, voor alle drie de
frequenties. Het dYnamisch bereik van de amplitudemetingen van
Co-polar signalen is met deze bandbreedte groter dan 36 dB. De
detectiebandbreedte bij de amplitudemetingen bedraagt 5 Hz.

4. Voor de onderloop is een bandbreedte moeilijk vast te stellen.
De waarden 1 Hz en 5 Hz zijn twee mogelijke opties. Het dyna
misch bereik voor de amplitudemetingen van Cross-polar signalen
is met een bandbreedte van 1 Hz 7 dB hoger dan bij de waarde
5 Hz. De laatste is echter beter geschikt voor het detecteren
van fasesprongen tussen Co- en Crosspolar signalen.
Waarden kleiner dan 1 Hz of groter dan 5 Hz worden als
ongeschikt gekwalificeerd.
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5. Het bestaande ontvangsysteem (hoofdstuk 4) van vakgroep EC is
bruikbaar voor het Olympusprojekt. Er zullen dan enkele aan
passingen moeten worden uitgevoerd aan de onderloops: voor
scintillatiemetingen moet de bandbreedte worden vergroot
(200 Hz). Er kan bij deze bandbreedte gebruik worden gemaakt
van de oude VCXO·s, dat wil zeggen de versie waarmee in
hoofdstuk 6 metingen werden uitgevoerd. Voor metingen met
Cross-pol ar signalen moeten er "schone VCXO's gebruikt worden.
De bovenloops zijn voor alle metingen, in ongewijzigde toestand,
bruikbaar, daar de bandbreedte kan worden ingesteld op 20, 40,

90 of 200 Hz.

6. Het gebruik van een loop met een hogere orde wordt sterk
afgeraden in verband met complexiteit en instabiliteit van het
systeem (hoofdstuk 9).

7. Een long-loop ontvanger heeft voordelen ten opzichte van een
short-loop ontvanger. Bij geschikt gekozen middenfrequent
filters is het dynamisch bereik enkele dB's hoger. Een ander
voordeel is dat de karakteristieken van de middenfrequentie
géén invloed hebben op de metingen, daar de middenfrequentie
bij de long-loop vast ligt. De karakteristieken van de filters
in boven- en onderloop hoeven niet identiek te zijn. Dit in
tegenstelling tot de short-loop ontvanger.



-96-

11.2 Aanbevelingen

De volgende systeemconfiguratie wordt aanbevolen: Voor scin
tillatiemetingen wordt een bovenloop-onderloopcombinatie gebruikt,
waarvan de bandbreedte van de onderloop tot 200 Hz wordt vergroot.
Er wordt een "oude" VCXO gebruikt. De bovenloop (ongewijzigd)
wordt ingesteld op 200 Hz (stand 1000 Hz). De fasedetector in de
onderloop kan gebruikt worden voor de fasemetingen. Voor de metingen
van de amplitude van de Cross-signalen, en de faseverschillen tussen
Co-en Cross-signalen kan dan een additionele onderloop gebruikt
worden met kl ei ne bandbreedte (1-5 Hz, aanpassen) en een "schone"
VCXO.

Voorbeeld:
=========

- Op bovenloop aansluiten 12,5 GHz Co, bandbreedte 200 Hz
- Op onderloop aansluiten 19,77 GHz Co, bandbreedte 200 Hz, oude

VCXO
- Op additionele onderloop aansluiten 12,5 GHz Cross, kleine

bandbreedte (1-5 Hz), "schone" VCXO.

In totaal zijn er dus drie (ongewijzigde) hoofdloops, drie
onderloops met vergrote bandbreedte met oude VCXO, en drie
onderloops met kleine bandbreedte met "schone" VCXO's.
Een "schone" VCXO is inmiddels in ontwikkeling. Aanbevolen wordt
het herhalen van de metingen zoals onder hoofdstuk 6 beschreven;
deze keer met een schone VCXO. Uit de meetresultaten moet dan
bHjken of de VCXO voldoende "schoon" is om de genoemde bandbreed
ten (1-5 Hz) te kunnen gebruiken.
Is dit niet het geval dan zullen de bandbreedten groter moeten
worden gemaakt dan de gegeven waarden, teneinde de invloed van de
faseruis van de VCXO op de metingen tot een acceptabel niveau
terug te brengen. Er moet echter geprobeerd worden om zo weinig
mogelijk van de genoemde waarden af te wijken.
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Met deze syteemopzet kunnen alle metingen, ook bij fadingen, wor
den uitgevoerd. Hoewel de bandbreedte van de bovenloop bij
fadingen 50 Hz zou moeten bedragen, kan er met een waarde van
200 Hz gemeten worden. Het enige gevolg is dat het dYnamisch
bereik voor de amplitudemetingen van Co-polar signalen met
4 dB daalt, maar blijft nog altijd groter dan 32 dB (zie tabel
8.1). Hecht men waarde aan het grotere dYnamisch bereik, dan kan
men een systeem bouwen dat bij fading alle bandbreedten omschakelt
van 200 naar 50 Hz. Zogezegd heeft men dan een systeem dat zelf
kiest tussen de twee dimensioneringen zoals beschreven in de
hoofdstukken 7 en 8.
Als laatste wordt aanbevolen de ontvanger te bouwen volgens het
long-loop principe.
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Berekening van de fasekarakteristiek van een loop
met een "rechthoekig" filter.

Er geldt Czie blz.12) • met s :: jw :

{

0Cw)
argCHCs))=

0Cw)

t [w + K,sin0CW)]
- arc an K' cos0C w)

n/4

Cw < w )
n

Cw > w )
n

In het vervolg zal de w-afhankelijkheid in de formules
worden weggelaten.

Voor w < w geldt:
n

[
w + K' sin0 ]argCH) :: 0 - arctan K 0·cos

[
w + K' si n0 ]= arctanCtan0) - arctan K'cos0

Er geldt C[13]) : x - y
arctanx - arctany = arctan

1 + xy

Dus argCH) -w'cos0:: arctan K + w'sin0
en

-w'cos0
tanCargCH)) = K . 0

+ w's~n

Als argCH) «1 • dan geldt :

tanCargCH)) ~ argCH) =

Voor w/K « 1 wordt dan gevonden :

-w
argCH) :: lK'cos0

-w'cos0
K + w'sin0

Als 0 :: C·W CC een constante). dan geldt:

-wargCH) :: lK'cosC'w
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Berekening van de bandbreed~e van een loop
me~ een "rech~hoekig" f'il~er.

De loop word~ geop~imaliseerd zodanig da~ de som

IX)

J~s' IHCj2nf')1
2

df' +

o

IX)

[ -aJCl . f' . 11

o

-8minimimaal is. Hierin s~el~ C
1

·f' he~ f'aseruisspec~rum

voor van he~ ingangssignaal van de PLL Czie hoof'ds~uk 7 )

Dus ~e minimaliseren

f'
n

o
J !l

P
s

1 df' +

= !l . f' + l/2'C 'f'-2
P n 1

s

He~ minimum word~ gevonden voor

f'
n

P
s
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Appendix C: Temperatuurstabilisatie voor een 10 MHz versterker

Onderstaand schema geeft een schakeling weer waarmee een
versterker op een constante temperatuur kan worden gehouden, zodat
de gain van de versterker niet afhankelijk is van de omgevingstem
peratuur.

Figuur C.l: Schema temperatuurstabilfsatieschakeling.
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Het principe is als volgt: een regelsysteem stuurt een ver
mogenstransistor aan (MJE 371) die gemonteerd is op een aluminium
plaatje. Het de door ~lE 371 gedissipeerde vermogen wordt
nauwkeurig geregeld en het alumi ni umpl aatje zal een constante tem
peratuur hebben. De temperatuur van het plaatje wordt gemeten met
behulp van een temperatuurgevoelige transistor (AD 590) die vlak
naast de vermogenstransistor is geplaatst. Als de temperatuur van
de AD 590 stijgt. dan neemt de geleidbaarheid ervan toe. en de ver
mogenstransistor zal dan minder worden uitgestuurd. zodat het
gedissipeerde vermogen afneemt. Op deze manier wordt de tem
peratuur binnen nauwe grenzen gehouden.

De temperatuur kan met behulp van potmeter P1 over een groot
gebied worden ingesteld.
Met behulp van potmeters P2 en P3 kan het omklapniveau van de
beide comparatoren CP1 en CP2 worden ingesteld.
CP1 stuurt een groene led. die gaat branden als de temperatuur
boven een bepaalde waarde Tl is gekomen. De rode led gaat branden
als de temperatuur boven een waarde T2 is gekomen; deze tem
peratuur is dan te hoog. Als de schakeling in bedrijf is en er is
een evenwicht bereikt. dan moet de groene led branden en de rode
uit zijn.

Om de invloed van de stroom. die de MJE 371 trekt. op de
voedingsspanning van het regelcircuit te verkleinen. zijn twee
spanningsstabilisatoren gebruikt. Het omslagniveau van de com
paratoren zou anders teveel afhangen van de stroom die de ver
mogenstransistor trekt.
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Echter, ook nu is de invloed er nog. De beide omslag niveaus ZlJn
ingesteld bij het systeem in evenwicht. Als de groene led brandt
bedraagt de stroom door de schakeling ongeveer 100 mA, en als ook
de rode led brandt, 120 mA.

Het aluminium plaatje wordt nu tegen een 10 MHz versterker gemon
teerd en het geheel wordt ingebouwd in een metalen doosje, dat
goed geïsoleerd wordt.

Afregeling

Ingestelde temperatuur:
Niveau groene led:
Niveau rode led:

70,3° C
t 69,6° C (afhankelijk van stroom !)
t 70,7° C (afhankelijk van stroom !)

Figuren C.2 en C.3 geven resultaten van de metingen van de tem
peratuurstabiliteit van de schakeling.
Bij de eerste meting (figuur 2) is als omgevingstemperatuur
gebruikt de temperatuur van de afstudeerruimte gedurende een
weekend. Bij de tweede meting werd de temperatuur gevarieerd met
behulp van een koelkast/oven.
De temperatuur werd gemeten met behulp van een elektronische
temepratuurmeter.

Conclusies

1. Met betrekking tot figuur C2:
De temperatuur varieert met een half schaaldeel, hetgeen
overeenkomt met ongeveer 0,2° C.
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2. Met betrekking tot figuur 3:

Met behulp van de grafiek alleen is de stabiliteit niet meet
baar. Echter, het volgende kan gezegd worden: tijdens de meting
bleef de uitgangsspanning van de temperatuurmeter "schonJllelen"
tussen 0,474 Ven 0,475 V. Nu komt 1 mV spanning overeen met
ongeveer 0,01· C en we kunnen hieruit afleiden dat de tem
peratuur op 0,02· C stabiel blijft. Het verschil met de eerste
meting valt waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat de
eerste meting gedurende een véél langere tijd plaats vond en
dat de wisselende omgevingstemperatuur invloed heeft gehad op
de meetapparatuur (temperatuur meter en plotter).

3. De "bult" in figuur C.3 wordt veroorzaakt doordat bij een hoge
omgevingstemperatuur de stroom, die door de schakeling loopt,
niet voldoende kan worden verlaagd, doordat de la MHz
versterker zelf ook stroom trekt en dus warmte afgeeft. Bij een
te hoge omgevingstemperatuur zal de temperatuur van de scha
keling uit het regelbereik lopen.

Eindconclusie: Het systeem zal worden gebruikt bij omgevings
temperaturen variërend van +10 tot + 30° C.
Binnen dit temperatuurgebied blijft de tempera
tuur van de versterker binnen 0,02° C constant

Inschakel stroom: t 600 mA

Regel stroom: t 80 - 120 mA over 10·C tot 30· C.
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Appendix D : Bepaling van de ~ase~outvariantieeZ(t).
e

Voor de ~ase~outvariantieeZ(t) in een bandbreedte van
e

20 Hz geldt :
zo

= f 11 - H(j2n~) IZ
. S (~) d~

o lp

In dit geval stelt S (~) het ~aseruisspectrum van de
lp

grondstationoscillator voor .

Voor dit spectrum werd gevonden (zie 7.1)

S (~) =
lp

met (Cl ' C
2

) = (0, 8 , 4· 10-9
) , ( 2 , 8· 10-9

) en (5 , 2· 10-
8

)

voor resp. 12,5 , 19.77 en 29,66 GHz.

Er geldt :

(~/~ )4
11-H(j2n~)lz= n __

1 + (~/~ )4
n

Dus

zo

= J
o

[

Cl
+ C

2~a

zo (~/~ ) 4
zo (~/~ )4

c1 ·J n 1
d~ C .J n

d~- + .
1 + (~/~ )4 ~3 2 1 + (~/~ )4

0 n 0 n

Stel ~/~ = x , dan geldt (~ = 200Hz ) :
n n

..

O. i

I 1 x + x4
o

dx +

O. i

C2 . ~n .J-l-
x
-+4_

X

-4

o

dx .
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Voor de eerste integraal geldt

dx = 1/2 . arctan X
Z

0,009

De tweede integraal kan niet worden opgelost , echter er

geldt :

o • j,

J x· dx::S
1 + x·

o

Er wordt dus gevonden

o. j,Jx· dx =
o

-7
C ·1 29·10

1 '

-7
Cl . 1 • 29 . 10 .

Z -7 -7 -7 2e Ct) ::s 10 , 2,9'10 en 6,29'10 rad voor resp.
e

12,9 , 19,77 en 29,66 GHz.
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