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II

, Samenvatting

In een ontvanger voor sattelietkonnnunikatie moet van een aangeboden

referentiefrekwentie F door frekwentievermenigvuldiging een aantal
o

frekwenties afgeleid worden. De hier voorkomende vermenigvuldigings-

faktoren zijn niet gehele getallen. Het vermenigvuldigen van

frekwenties met een niet geheel getal vereist een speciale techniek

die we frekwentiesynthese noemen.

In hoofdstuk 2 wordt deze techniek ontwikkeld.

In hoofdstuk 4 wordt deze techniek to~epast op de konkrete gegevens

van de te bouwen ontvanger. Bij de synthese van frekwenties wordt

veelvuldig gebruik gemaakt van het optellen en delen van frekwenties.

Technieken hiervoor zijn aangegeven in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 geeft de beschrijving van de schakeling voor een

frekwentiesynthese.

Tenslotte geeft hoofdstuk 6 de uitwerking van de gehele schakeling

van de te bouwen centrale frekwentiegenerator.

Op de bijlagen zijn nog noodzakelijke details gegeven.
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1. Inleiding

Met het Italiaanse Sirio-project dat onder begeleiding staat van het INCR

(the Italian National Council for Research), wil men trachten de over

drachtskarakteristiek van de atmosfeer voor frekwenties boven 10 GHz te

meten, voor zover het satellietverbindingen betreft.

Het project voorziet in de lancering van een synchrone satelliet en de

bouw van een aantal vaste- en mobiele grondstations.

Voor een uitvoerige beschrijving van en nadere studie's over het project

wordt verwezen naar de volgende referentiers:

(1), (2), (5).

Dit verslag zal gaan over een klein onderdeel van de ontvanger voor een

grondstation nl."de centrale frekwentie generator".

De ontvanger van het grondstation heeft als belangrijkste taken:

1. het versterken van de antenne-signalen;

2. de frekwentie van de versterkte signalen (rond 12 GHz) transformeren

naar ca. 20 MHz met behoud van informatie.

In verband met de in (1) genoemdemetingen" isde amplitude- en fase-inforrnatie

van de ontvangen signalen belangrijk. Men moet daarom de fasedraaiing van de

ontvanger zelf meten om de fasedraaiing voor de propagatieweg

(satelliet +-+ grondstation) te kennen.

De opbouw van de ontvanger is uitvoeriger beschreven in (1), (2), (5).

Onderdelen van de ontvanger, zoals fasemeters, phase-locked loop schakelingen

en dergelijke zijn beschreven in (3), (4).

De satelliet zendt een draaggolf uit met een frekwentie F =11596,80 MHz die
- 0

in amplitude wordt gemoduleerd met een signaal met frekwentie f =265,76 MHz.rn
Ontvangen worden daarorn de drie frekwenties:

F01 = 11331,04 MHz

FO = 11596,80 MHz

F02 = 11862,56 MHz

De draaggolf met frekwentie F
O

wordt getransforrneerd naar F
O

=: 20,13 MHz, en

1S het referentiesignaal voor de centrale frekwentiege~erator.

Ten behoeve van taak 2) en de daaraan verbonden eisen rnoeten van F
O

een aan

tal frekwenties afgeleid worden. Deze zijn in figuur 1. I sarnengevat.



- 2 -

De volgende eisen worden gesteld:

Ingangsniveau FO
Uitgangsniveau F

1
tim Fa

Modulatievervorming F
1

tim Fa

2e harmonische

3e harmonische

andere stoorsignalen

o dBm

+7 dBm

-30,5.10 rad.eff

-60 dB

-90 dB

-120 dB

De in figuur 1.1 vermelde frekwenties F; tim Fa worden met een speciale

-techniek die bekend is onder de naam "freKwentie synthese" afgeleid van F
O

'

In h~t volgende hoofdstuk zal deze frekwentiesynthese nader uiteen gezet word
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2. Frekwentiesynthese

2.1. Inleiding

Ret vermenigvuldigen van een frekwentie Fa met een geheel getal is in de

praktijke een betrekkelijk eenvoudige opgave. De meest toegepaste methode

is het produceren van een aantal hogere harmonischen van Fa en daaruit wordt

dan met een bandfilter de gewenste harmonische gefilterd.

AIle eleUlenten of elektronische bouwstenen met een niet-lineaire karakteristi

geven bij sturing met een signaal (elk si~naal kan samengesteld worden uit

sinusoidale komponenten) hogere harmonischen van dat signaal (resp. van de

sinusoidale komponenten).

Van de hierboven aangegeven methode kan men geen gebruik maken wanneer de

frequentie Fa met een niet geheel getal moet worden vermenigvuldigd.

Toch kan men een dergelijke vermenigvuldiging met een zekere onnauwkeurigheid

die men overigens willekeurig klein kan maken, realiseren.

Riertoe moet men de gewenste frekwentie samenstellen (frekwentie synthese)

uit een aantal veelvouden van de frekwentie Fa.

Roe dit gaat zal aan de hand van een voorbeeld worden uiteengezet.

2.2. Voorbeeld van een frekwentiesynthese

We vermenigvuldigen Fa met het getal 1,2345.

We veronderstellen dat we de frekwenties 5F
O

' 4FO' 3F
O

' 2FO al gerealiseerd

hebben en dat we de frekwenties kunnen optellen en kunnen delen. De

technieken hiervoor zullen in een volgend hoofdstuk worden besproken.

Te beginnen bij het laatste decimale cijfer (5) verloopt de synthese als

aangegeven in figuur 2.2.1.

Bij dit voorbeeld kunnen we de volgende opmerkingen maken:

I. Ret aantal decimalen is in principe niet beperkt.

wil men Fa vermenigvuldigen met 1/7, dan dient men 1/7 te schrijven als

decimaal getal, dus 0,1428571428571 ••••

Omdat 1/7 niet exact weer te geven is als decimaal getal zal de ver

menigvuldiging altijd met een zekere onnauwkeurigheid gebeuren. Door

echter meer decirnalen te nemen kan men deze onnauwkeurigheid wille

keurig klein rnaken.
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2. De bouwstenen, waarmee men frekwenties optelt, leveren meestal naast

de somfrekwentie oak nog een aantal andere frekwenties. wil men b.v.

f 1, dan liggen £1 + f
2

= 1,01 f
1

, f
1

en f
1

- f
2

= 0,99 f
1

elkaar om met eenvoudige filtersehakelingen 1,01 f 1 te

Is f 2 =

te dieht

f
l

en f 2 optellen dan krijgt men met de meeste teehnieken naast

f l + f 2 nog f 1 - f 2 , f
1

, f 2 en eventueel hogere harmonisehen van

van deze frekwenties.
1
100
bij

elk

onderseheiden van f 1 of 0,99 fl.

Ret blijkt in de praktijk dat frekwenties,die een faktor 10 uit elkaar

liggen, dus f
1

en 0,1 f 1, nog goed van elkaar te seheiden zijn.

Bij onze frekwentiesynthese moe ten we daar dus rekening mee houden.

Bekijken we nog eens figuur 2.2. I., dan zien we dat de frekwenties die aan ,

de optelsehakelingen worden toegevoerd nooit meer dan een faktor 10 sehelen.

Dit komt eehter door de toevallige keuze van het getal 1,2345.

wil men F
O

vermenigvuldigen met b.v. 1,191, dan worden aan de eerste optel

sehak~ling de frekwenties 0,1 F
O

en 9F
O

toegevoerd. Deze sehelen een faktor

90 en de uitgangssignalen van de optelsehakeling zijn moeilijk te onder

seheiden.

We passen daarom een iets andere methode toe.

In figuur 2.2.2. z~Jn beide methoden (die van figuur 2.2.1. en een ver

beterde) naast elkaar weergegeven.

We kunnen uit figuur 2.2.2. de volgende regel noteren:

wanneer de frekwenties, die aan een optelsehakeling worden toegevoerd,

meer dan een faktor 10 sehelen, dient het optellen in twee stappen te ge

beuren zodanig dat de op te tellen frekwenties ten hoogste een faktor 10

sehelen.

Tot zover de algemene prineipes van de frekwentiesynthese. In het volgende

hoofdstuk zullen de teehnieken voor het optellen en delen van de frekwenties

besproken worden.
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3. 0pte11en en de1en van frekwenties

3.]. Qpte11en (of aftrekken) van frekwenties

Ret is moge1ijk met elk niet-1ineair systeem (zonder geheugenwerking)

frekwenties op te te11en of af te trekken.

Ste1 dat het verband tussen de uitgangsgrootheid yet) en een ingangs

grootheid x(t) gegeven wordt door

n
+ a x (t)

n

Neemt men a1s ingangsgrootheid x(t) = A cos wIt + B cos w2t (twee signa1en

met frekwenties 00] = 2nf] en 00 2 = 2nf 2) dan is de bijbehorende uitgangs

grootheid: (8).

met c ik = 0 voor ~ + k > n.

De uitgangsgrootheid bevat dus twee signa1en met de frekwenties (00] + 002)

en (00] - 002) van ge1ijke amplitude en verder hogere harmonischen hiervan.

Deze theoretische beschouwing is de basis van vee1 praktische (e1ektronische)

schake1ingen waarmee men frekwenties kan opte11en en aftrekken.

Zu1ke schake1ingen worden tegenwoordig meesta1 a1s komp1ete bouwstenen

ge1everd en heten mixers of modu1atoren. In deze rnixers of modu1atoren

worden dan meesta1 een of meer schake1ende e1ementen (diodes, transistoren)

toegepast. Deze schake1aars hebben we1 een bij uitstek niet-1ineaire

karakteristiek.

3.2. De1en van frekwenties

Ret de1en van een frekwentie door een gehee1 geta1 is op een eenvoudige man~e

te verwezen1ijken met digita1e te1schake1ingen. Deze te1schake1ingen bestaan

uit in serie geschake1de bi-stabie1e e1ementen (flip-flop's), die a1 of niet

teruggekoppe1d zijn, en waarmee men kan de1en door a11e gehe1e geta11en > 2.

Een a1gemene methode om met behu1p van flip-flop's dee1schake1ingen te

maken voor elk gewenst dee1ta1 wordt gegeven in (6).
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4. Analyse van de ~egevens

4.1. Inleiding

In ons geval geldt Fa = 20,13 MHz, zodat de frekwenties Fa tIm 9F
O

een

frekwentiegebied van 20,13 MHz tot en met 181,19 MHz omvatteo.

Signalen met deze frekwenties zijn 1n de praktijk niet zo eenvoudig te

hanteren.

Om deze reden wordt niet uitgegaan van Fa, maar van Falla = 2,013 }ffiz.

De frekwentie Falla tIm 9FO/I0 liggen dan, in een gebied van 2,013 MHz

tot en met 18,119 MHz. t

De frekwentie F
l

= 6 x Fa en F2 = 5 x Fa worden verkregen door vermenig

vuldigen met een geheel getal.

Met behulp van een nuldoorgangsdetector of Schmitt-trigger wordt van het

aangeboden sinusoidale signaal Fa een pulsvormig signaal gemaakt met steile

flanken. Dit blokvormige signaal zal veel hogere harmonischen van Fa be

vatten. Door uitfilteren van de 6e harmonische voor F
l

en de Se harrnonische

voor F
2

zijn deze frekwenties betrekkelijk eenvoudig te realiseren.

4.3.

Hiervoor kunnen we het volgende

blokschema opstellen

(figuur 4.3.1.).

(iguur 4.3. 1. Synthese van F3'

ro =~O.1~ Mwz
----.. : 10



__---Ill• .!. 10...
- 10 -
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1.0
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15,,2.8119 N~'Z..-------.....,
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81-0 - 1b ioI.l1~l10 - ,
--IIII1iIIll

1-~ =14,OsiMH7
10
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13,bb568119 N\1"L
r---....IL---, f,iguur 4.4.1. Synthese van F4

: 10

bE -1.4
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4.4.

99999
F4 = 93748 x 5 x FO 107~37899 MHz.

Voor de synthese moe ten we de breuk als decimale breuk schrijven. We kunnen

uitrekenen dat de decimale breuk 1,066678759 moet zijn om te zorgen dat F4
en 5 cijfers achter de komma nauwkeurig is.

De samensteIIing van F
4

zal er dan als voIgt uitzien (figuur 4.4.1., bIz. 11

4.5.
31 -F5 = 30 x 5 x FO = 104,02 MHz

Schrijven we de breuk als decimale breuk dan wordt deze 1,03333. Voor de

vereiste nauwkeurigheid zijn tenminste 5 cijfers achter de kom..ll.a nodig.

De syntheseschakeling zal dan uit 5 tiendelers en 5 mixers bestaan.

Er is in dit geval een kortere methode, die veel materiaal bespaart. Deze i

1n figuur 4.5.1. geschetst.

T -.-" :.- 2,0 121 t1\.iz.
10 ; 3

x5

9 -- C=18..1.19 MHZ.10 (1 ~

~
30
ro-...
10

-----+
2,684 MHZ. ...... ~ + ~

10 30

--. 9~
10

----=~-+

- -...l::+"F;,20,804 MHZ. 0 30 =
r----Il-""'

= 31r:
30 0

104, oi MHz

1=5 1ol.{,o:z. MHz.



- 12 -

4.6.
. '41

F6 = 40 x 5 x FO = 103,183 MHz

De breuk geschreven als decimale breuk zou 1,025 moeten zijn. Synthese op

deze manier zou in 3 stappen gebeuren met 3 tiendelers en 3 mixers. Even

als bij F
5

is hier weer besparing van materiaal mogelijk door de in

figuur 4.6.1. getekende samenstelling toe te passen.

~ ::: 2,013 M~z
10 ---I'" : It

1: :=. 'L,013 N~z
10

9ro= 18,11S MHZ.
10

x5

~--_._-+

to ""'C"_,"- '0--.- - +
10 40

----.9~
10

"'F: 4-
- ---Iloo- 1: + -2.:::

'LO,6:a& M\-I"2. 0 40
41

= 40~

103, i 8i> Mwz

figuur 4.6.1. Synthese van F. 6·

4.7.
9999999

F7 = 9999997 x 6 x FO = 120,8000 241 MHz.

Voor de vereiste nauwkeurigheid moeten we de breuk als 1,000 000 020 met ee:

decimale breuk benaderen.

De synthese is geschetst in figuur 4.7.1.
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4.S.
96

FS = 100 x 5 x Fa = 96,64 MHz.

h .. 96 a 96We sc r~Jven lOa = ,
De synthese wordt gegeven in figuur 4.8.1.

6"F.: -
~= 12.,o'f9 Nw"Z.
10

.!.. 1.0•

19, 32 ~9 NH"Z.

x.5

!iguur 4.S.I. Synthese van FS

~----+

10
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5. Beschrijvin~ van de schakeling

5.1. Inleidende opmer~ingen

Uit het hoofdstuk "frekwentiesynthese" blijkt dat voor we aan de echte

synthese kunnen beginnen, we eerst moeten zorgen dat de frekwenties

FO' 2FO' 3FO' ••••• , 9FO afgeleid zijn van de aangeboden referentie

frekwentie FO.We zullen dit onderdeel van de gehele centrale frekwentie

generator de "decimalengenerator" noemen. Innners de frekwenties F
O

'

2F
O

' •••• , 9F
O

komen overeen met de benodigde decimalen in het getal

waarmee F
O

vermenigvuldigd moet worden. >

5.2. De "decimalen-generator"

In figuur 5.2.1. is het hlokschema van de decimalengenerator gegeven.

F wordt in twee stappen (eerst door 5 en dan door 2) door 10 gedeeld.o
Dit wordt gedaan met vier J.K. flip-flap's.

De signalen met frekwenties F
O

/5 en FOlIO z1Jn pulsvormig, zie figuur 5.2.2

~
5

·~T J JT

d"B

o·
-10
_1.0_

illlL-)0

-Ito

(, 8 II) It 14 I{, 18' 20

dB
o

-10

-20
-30
-1{0
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..... - 10 ~-...
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--ts-

3~
.....

-IJsi -. -...- -10 -~
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"'--

-IJIl - -.-
10 ""--
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10

5

N

f t
£TUUR

SC~A\{E.LlNGEN

5 t LEI.[\1 E. VE

VE.R~T~«\;(E.l<S

figuur..1..:l:..L. Blokschema "decimalengenerator"
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In figuur 5.2.2. zijn tevens gedee1te1ijk de spektra van de twee signa1en

gegeven.

Uit het signaa1 met frekwentie F
O
/l0 kunnen we met behu1p van se1ectieve

versterkers ook nog signa1en met frekwenties 3FO/l0, 5FO/l0, 7F
O
/l0 en

9FO/IO fi1teren.

Zo 1evert het signaa1 met frekwentie FO/5 = 2F
O
/l0 nog signa1en met

frekwenties 4FO/IO, 6FO/IO, 8FO/IO en FO•

Uit hoofdstuk 4 is a1 geb1eken dat we 4FO/l0 niet nodig hebben, zodat we

deze verder niet zu11en uitfi1teren.

Met bovenstaande nadere toe1ichting za1 het b10kschema van de decima1en

generator verder voor zichze1f spreken. De stuurschake1ingen zijn aange

bracht om een goede scheiding van de se1ectieve versterkers te bewerk

stelligen.

5.2. I. De dee1schake.!.ingen

Voor het de1en door 5 en door 2 is gebruik gemaakt van vier 85 MHz J.K.

flip-flop's van het type MC 1013 (Motorola) uit de MECL II serie

(~otoro1a !mitter £oup1ed ~ogic).

Ret de1en door 5 gebeurt met een coherente 5-te11er opgebouwd met 3

J.K.-f1ip-f1op's zoa1s in figuur 5.2.1.1. is geschetst.

5
figuur 5.2.1.1. De1en door 5

--

'-- J - ~ J 'iQ Q I--
'--- i{ Q r

- T MClOl3 ,.--- ! MC'o\~ ......- '1 MC-\OI3

p.- i:( - \0( l~ ~

--
" T

Ret de1en door 2 kan eenvoudig met een J.K.-f1ip-f1op, fig. 5.2.1.2.

JtClo~l~
figuuy. 5.2.1.2. De1en door 2
--~--~~---~
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5.2.2. De stuurschake1ingen

A1s stuurschake1ingen worden gebruikt NOR-poorten van het type MC 1007

(Motorola). De niet gebruikte ingangen zijn aan de 10gische 0 ge1egd

zodat ze de uitgang niet beinv10eden.

I' "o
5.2.3. De se1ectieve versterkers

F~MC7
figuur 5.2.2.1. Stuurschake

Met behu1p van de se1ektieve versterkers ~ordt de gewenste frekwentie

komponent uitgefi1terd en op een niveau van IV
tt

en 0,3 V
tt

gebracht.

Deze signaa1niveau's zijn zodanig gekozen dat de m1xers waarin de

frekwenties worden opgete1d optimaa1 werken.

Figuur 5.2.3.1. geeft het schema van de se1ektieve versterkers.

... I

ill

figuur 5.2.3.1. Se1ektieve versterker.

Ret se1ektieve gedee1te wordt gevormd door twee versterkertrappen met

transistoren T
I

en T
2

en vier kringen L
I
C

1
tim 1.

4
C

4
• De versterking kan

ingeste1d worden met REI en RE2 •

De afstemkondensatoren C2'en C
4

zijn'gesp1itst in C
21

, C22 , resp. C41 , C42 •

Ze transformeren zo de ingangsimpedantie van de volgende trap naar een

hogere waarde om de kringkwa1iteit niet a1 te ongunstig te beinv10eden.

T3 is a1s emittervo1ger geschakeld om een lage uitgangsimpedantie te krijge

omdat e1ke versterker met een groot aanta1 mixers be1a~t za1 worden. De h.f

smoorspoe1en en de ontkoppelkondensatoren zijn aangebracht om de voedings

1eiding vrij van storingen (h.f. signa1en) te lwuden.
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5.2.4. Details

De volledige schema's van de deler, stuurschakelingel1 en selektieve

versterkers zijn weergegeven op de bijlagen BI. I, BI.2 en B 3.

Rierop zijn ook alle relevante gegevens betreffende berekeningen en

meetwaarden vermeld.

Belangrijk is nog dat de aardpunten voor signaalleidingen en voeding

niet willekeurig gekozen kunnen worden.

Bij de hier gebruikte frekwenties zijn de schakelingen bijzonder

krities ten aanzien van opbouw (lay-out) en de keuze van aardpunten.
"

Daarom zijn in de uitgewerkte schema's aparte tekens aangehouden voor

aardpunten van signaalleidingen en aardpunten van voeding en afschermingen.

Aardpunten die beslist bij elkaar horen zijn bovendien nog voorzien van

een index (hoofdletters).

5.3. De syntheseschakeling van F
4

Alleen de syntheseschakeling van F4 is werkelijk gebouwd. Alle andere

syntheseschakelingen worden imners op volkomen gelijke manier opgezet.

In par. 4.3. is het blokscherna van de schakeling reeds gegeven.

In deze paragraaf zullen we het blokschema nader uitwerken tot een

volledige schakeling.

5.3. I. De delereenheid.

Ret hart van de delereenheid 1S een geintegreerde tiendeler- MC 838

(Motorola) uit de serie MDTL-logische schakelingen (~otorola Diode

Transistor ~ogic).

Deze tiendeler is bruikbaar tot frekwenties rond 30 MHz. MDTL-logische

schakelingen werken in het verzadigingsgebied en vereisen ingangssignalen

met een amplitudeverloop van 0 -+ 4 Volt.

De MECL-logische schakelingen werken niet 1n verzadiging en vereisen een

veel kleiner amplitudeverloop, nL van -1,6 --)- -0,8 Volt.

Daarom moet de tiendeler MC838 voorafgegaan worden door een "level

translator" MC 1018 die de HECL niveau's transformeert naar verzadigde
. ,

n1veau s.
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Ret uitgangssignaal van de tiendeler is pulsvormig. Daardoor bevat het signaal

veel hogere harmonise hen, die bij het hierop volgende mengproees elk

som- en versehilfrekwenties opwekkeno

am straks het vereiste mengsignaal makkelijk te kunnen herkennen wordt de

tiendeler eerst nog gevolgd door een laag-doorlaatfilter.

Ret bloksehema van de delereenheid en de daarin optredende signalen z1Jn

gesehetst in figuur 5.3.1.1.

fig~ur 5.3.1.1. De delereenheid

~

10

0,'1. -

: 10 lAAG 1)ooR

LAA'T'FIL'TE~

~_M_C_8_3_9_-JI'\'--- ......

~~ \ ~cr
".2.

Me 10 IS

LEVEL
TftAWSLATOR

---,--IIlil1llt

VoL.T
\lOL'T

l: "',2-

UlJ1-O,e

J\A-l,b
0.'1. l

5.3.2. De mixereenheid

Voor het optellen van frekwenties wordt gebruik gemaakt van een ge

integreerde dubbel gebalaneeerde modulator type MC 1596 (Motorola).

01' de bijlagen B 2 is een uitvoerige besehrijving van de modulator

gegeven.

Wanneer de modulator gestuurd wordt met twee signalen, V met frekwentie- e
en V met frekwentie f ontstaat een uitgangssignaal met een spektrum

s s
getekend is in figuur 5.3.2.1.

f
e

zoals

In onze toepassing is steeds de komponent f + f nodig. We doen er hete s
beste aan om de overbodige komponenten direkt met behulp van een filter

weg te werken.

Omdat de modulator gebalanceerd is kan dit heel eenvoudig met een L-C

parallelkring tussen de beide uitgangen van de modulator, die signalen

in tegenfase leveren (zie figuur 5.3.2.2.).

Stem:nen we de kring af 01' de gewenste frekwentie f + f dan zal deze een
c s

zeer grote impedantie vormen voor die frekwentie. Voor aIle andere

feekwentiekomponenten zal die impedantie zeer klein zijn en zullen de
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A M"PLITubE

fc.-t.f.s Fc....lf~

fc.- ~~ f,+f"
figuur 5.3.2.1.

3~c.-2.~$ 3~c.~2.~t
3~e.-f!> ~~c.'" fs

signalen met die frekwentiekomponenten die op beide uitgangen voorkomen

elkaar praktisch opheffen.

~

~ If["Vs
MC1.59b

, J,
fe, + Cs

fi~u.ur 5.3.. 2. 2.

De mixereenheid

Ret uitgangssignaalniveau van de m1xer l.S voldoende groat om direkt een

niveua-vertaler Me 1018 te sturen.

5.3.3. De schakeling voor cen syn~~~sesE~R

Koppelen we de delereenheid en de mixereenheid aan elkaar dan ontstaat de

schakeling voor een synthesestap (figuur 5.3.3.1.).

figuur 5.3.3.1. Een komplete

synthesestap.

MC.IOI(3 Mca.:;8
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Voor de gehele synthese van F
4

zijn 8 van deze komplete schakelingen

nodig (zie figuur 4.3.1.).

Dan resteert nag een mixer, een vermenigvuldigschakeling (x5) en een

filterversterker.

5.3.4. De laatste synthesestap en 5 x vermenigvuldiger

Figuur 5.3.4.1. geeft het blokschema van de ge mixereenheid, de filter

versterkers en de 5 x vermenigvuldiger.

,-
~

figuur 5.3.4.1.

N

101-,3'+899 Mw'Z.

JlJ'
x5

21,~lS199NI47.

N'
11.,'109137... MWL- ,

VAN ae
---B!lII

t1\~E'R

EENHEID

Het signaalniveau aan de uitgang van de laatste mixereenheid was niet vol

doende groat am de 5 x vermenigvuldiger te sturen. Daarom is een extra

selectieve versterker tussengeschakeld am het signaal op gewenste sterkte

te brengen en tevens de niet gewenste frekwentiekomponenten te onder

drukken. Figuur 5.3.4.2. geeft het schema van deze selektieve versterker.

'--......- .........- .....- ... l,-If

:r
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Om het signaal met 5 te vermenigvuldigen wordt met behulp van een Schnlitt

trigger het aangeboden sinusoioale signaal omgezet 1n een pulsvormig

signaal met dezelfde frekwentie.

Dit pulsvormig signaal bevat een groot aantal harmonischen van het aange

boden signaal. Hieruit wordt met behulp van een selektieve versterker de

5e harmonische gefilterd.

In de 5 x vermenigvuldiging werd gebruik gemaakt van een geintegreerde

schakeling MC 1035 (Motorola)uit de MECL II serie. Dit i.e. bevat drie

differentiaalversterkers en een referentiespanningsbron. Ecn van de

differentiaalversterkers wordt met de r~rerentiespanningsbrongeschakeld

als Schmitt-trigger. De twee overige differentiaalversterkers versterken

het aangeboden signaal om de hysteresis te verkleinen.

Figuur 5.3.4.3. geeft een schema van de 5 x vermenigvuldiger.

'-::------11~

JlfL

Hc.'\o~5

1------------------1"'J;.ef.
,

fig2!.ur 5.3.4.3.

De selektieve versterker aan het eind van de syntheseschakeling is van

hetzelfde type als diet welke gebruikt zijn in de decimalen generator.

AIleen is aan de uitgang geen emittervolger toegepast maar is de uit

gangsimpedantie d.m.v. C32 aangepast aan 50~.

Figuur 5.3.4.4. geeft/het schema.

Orndat de frekwentie die deze selektieve versterker uitfiltert 20 hoog is

(107 MHz) moet bijzonder gelet worden op de bouv! en op de keuze van de

komponen ten.
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Voor gedetailleerde schema's en schakeltechnische bijzonderheden van alle

in dit hoofdstuk vermelde schakelingen wordt verwezen naar de bijlagen

Bl, B2 en B3.

I I I.
'----._- -+ 12.'Y

T
'-----.-- - s,? Y

-'---1-:- -.----,
I I I I
I I c I

....--........--+--1 I 32 I I-C-E !')j'

C
1

C
3JI I 9_

I
I -=- I 5c.n.

__~ ~ J .

L _-_ -= -.J -=-

~

I

!..~guur 5.3.4.4.
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6. Opbouw v~n de gehele centrale frekwentiegenerator.

6.1.

In hoofdstuk 4 is de opzet van de centrale frekwentiegenerator in een

aantal blokschema's gegeven.

In hoofdstuk 5 zijn alle voor de frekwentiegenerator benodigdeschakelingen

kort besproken. Al deze schakelingen worden bij de synthese van de

frekwenties F} tim Fa steeds opnieuw gebruikt. We beschouwen deze

schakelingen daarom in dit hoofdstuk als standaardschakelingen, waarmee

de gehele frekwentiegenerator opgebouwq kan worden.
'.

6.2.

We zullen nu aIle standaardschakelingen die we nodig hebben hierna opsommen

en de daarbij behorende symbolen, die we in het schema zullen gebruiken,

geven. Waar dat nodig is zijn nog bijzonderheden van de schakelingen gegeven.

6.2.1.

De decimalengenerator is ~n zijn geheel al in par. 5.2. besproken en is als

een geheel in het schema van de gehele centrale frekwentiegeneratoropgenomen.

Figuur 6.2.1.1. geeft het symbool.

h l h L

~ !F; h

fc.~
L

.it.:
h

10 0
h~ 1 ~.\:.l

~ h
L ~ o~~\It..t.

~"Fo

''1::'' • '2. I:'"
'j; '-0 i; '-0

L h

figuur 6.2.1.1.
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6.2.2.

De delereenheid is ~n par. 5.3.1. aan bod gekomen. Figuur 6.2.2.1. geeft

een symbolische weergave van de eenheid.

Ret enige onderdeel dat hierin steeds aangepast moet worden is het laag

doorlaatfilter. In het symbool is daarom de maximale nog door te laten

frekwentie aangegeven.

f

~a·Mc838 :
Fo ' I--_alt

Me 1018 ~o=...•... \1\ioz

figuur 6.2.2. 1•

f _ p
10 - To

Voor frekwentie F
S

is nog een dr~edeler en voor frekwentie F
6

is nog een

vierdeler nodig. Deze delers worden opgebouwd uit twee J.K. flip-flops

(type MC 853), een niveauvertaler (MC1018) en een laagdoorlaatfilter.

Figuur 6.2.2.2. geeft voor deze delers de symbolen.

f

figuur 6.2.2.2.

6.2.3.

De mixereenheid ~s ~n aIle gevallen dezelfde en reeds beschreven in

par. 5.3.2. Alleen dient de parallel L-C-kring die tussen de uitgangen

van de mixer is geschakeld steeds aangepast te worden aan de te sperren
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frekwentie. Ook dit is in het symbool (figuur 6.2.3.1.) met f steeds
o

aangegeven.

f1 -----11II11II S

+
C
HC 15'9b 1+------'...---

figuur 6.2.3.1.
I
~

6.2.4. De selektieve versterker tussen de laatste mixer en de x 5 of x 6

vermenigvuldiger is ook weer een standaardschakeling. Ook hier dient

aIleen de uit te filteren frekwentie steeds aangepast te worden. Deze

wordt in het symbool (fig. 6.2.4.1.) aangegeven.

.... [> ~.. = •..... MHz

figuur 6.2.4.1.

6.2.5

Voor de x 5 of x 6 vermenigvuldiger wordt steeds een Schmitt-trigger

gebruikt (zie par. 5.3.4.). Afhankelijk van de vermenigvuldigingsfaktor

wordt met de er achter geschakelde selektieve versterker de 5e- of 6e

harmonische uitgefilterd. Figuur 6.2.5.1. geeft het symbool.

f
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6.2.6.

De laatste selektieve versterker is qua opzet steeds dezelfde maar dient

aangepast te worden aan de te selekteren frekwentie. Deze frekwentie is

in het symbool aangegeven (fig. 6.2.6.1.)

--
E.

[> roO: 11HZ.

6.3.

figuur 6.2.6.1.

Met de in par. 6.2. besproken symbolen ~s ~n figuur 6.3.1. de gehele

frekwentiegenerator getekend.
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Bijlage I. Decimalengenerator

B.I.I. Deler- en stuurschakelingen van de decimalengenerato~

Onderstaande figuur geeft het schema van de deler- en stuurschakelingen

die zich bevinden op printkaart 2.
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B.I.2. Selektieve versterkers van de decimaleng~nerator

Figuur B.l.2.1. geeft het schema van de selektieve versterkers die toege

past zijn in de decimalengenerator.·.

Op de printkaarten 3 tim 6 bevinden zich steeds twee selektieve versterkers.

Op printkaart 7 bevindt zich een selektieve versterker (zie figuur B.l.2.2.)

Tabel B.l.2.1. geeft voor die komponenten die steeds verschillend zijn de

juiste waarden.

+12.Y
V'. F.

'---_~-~......._- ~...__l.--~-_...- __~~-_-_.J ~
~-lL- .._,_;::_

1-p~~N_\_\,{_A~_~_T_.-(._·_t_N .C_O_N_~E.C_-_\C?R__~_. _(_';'_-:::.39_4_,~_)_6_)• __. _. ~
fig,aar B.~~~
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'-'---'-'-'-'-'-'-'-'-'--:1
I ~Ii "'+1~l(

.
I
!NI

figuur B.I.2.2.

Tabel B.1.2.2. geeft aIle gegevens van de toegepaste spoeltjes.

De figuren B.I.2.3. en B.I.2.4. geven respektievelijk de opstelling van

de komponenten op de print en het verbindingsschema van de connectors.

Tijdens de bouw was het niet mogelijk om altijd over een "frequency

synthesiser" te beschikken. Om toch het benodigde stuursignaal

F
O

(20, 13 MHz) te krijgen is een kristalgestuurde oscillator gebouwd.

Deze bevindt zich op printkaart I. Deze schakeling behoort dus niet

bij de eigenlijke centrale frekwentiegenerator, maar diende uitsluitend

als bron voor het referentiesignaal F
O

bij de afregeling. Figuur

B.1.2.5. geeft het schema en de optelling op de print.



- 33 -

A

<:

(j})
L~

®
Lj.

I C1 I
I \00 KpF"

€l

®
~m~ <p; ~

L-----' ~ 1'1
-----------------_. ---

(.~.

figuur B.l.2.3. Print lay-out
--.-.... ".....~,~ ....-......-



printkaart Frekwentie C
1 CK C21 C22 C

3
CK C41 C42nummer (MHz) 1 2

A 20,13 100 pF 6,9 KpF 150 pF 470 pF 120 pF 8,2 KpF 180 pF 270 pF
~ = 3 ~ ~ -~ .-.

B 16,106 188 pF 10 KpF 220 pF 1 KpF 188 pF 10 KpF 333 pF 483 pF

A 4,02"6 1,3 KpF 10 KpF 1,8 KpF 3,2 KpF 1,15 KpF 10 KpF 3,2 KpF 3,2 KpF
~ = 4

B 12,Oig 300 pF 10 KpF 400 pF 1, 15 KpF 333 pF 10 KpF 500 pF 720 pF

A 14,093 220 pF 10 KpF 270 pF 1 KpF 220 pF 10 Kp:F 400 pF 568 pF

~ = 5
B 18,119 120 pF 10 KpF 150 pF 568 pF 153 pF 10 KpF 303 pF 333 pF

A 6,039 760 pF 10 KpF 760 pF 3,2 KpF 533 pF 10 KpF 1 KpF 1 KpF
~ = 6

-B 10,06 250 pF 10 KpF 300 pF 1 KpF 250 pF 10 KpF 368 pF 600 pF

I 7 B 2,013 4,85 KpF 10 KpF 6,9 KpF 14,7 KpF 4,4 KpF 10 KpF 7,2 kpF 10 KpF

Tabel B.l.2.1.



Printkaart Frekwentie Zelfinductie

nummer (MHz) (iJH) Q Spoelkonstruktie (L 1 tim L4)

A 20,13 0,5 < L < 0,7 135 11 wdn. ZILVERDRAAD 0 0,5 rom op TEFLONDRAGER ~ 7 nun.

i = 3

B 16,106 0,5 < L < 0,7 135 als 3A

A 4,026 1,3<L<2 130 18 wdn. ZILVERDRAAD 0 0,5 nun. 10 wdn. op TEFLONDRAGER 0 7 nun.

8 wdn. op TEFLON ISOLATIEFOLIE ~ 8 mm.
~ = 4

B 12,Oig 0,5 < L < 0,7 135 als 3A

I
II A 14,093 0,5 < L < 0,7 135 als 3A

l = 5
-

B 18,119 0,5 < L < 0,7 135 als 3A
.......

I
A 6,039 1,3<L<2 130 als 4A

6l =

B 10,06 1 < L < 1,5 130 15·wdn. ZILVERDRAAD 0 0,5 mm. 10 wdn. op TEFLONDRAGER 0 7 nun.

5 wdn. op TEFLON ISOLATIEFOLIE 0 8 rom.

7 B 2,013 1 < L < 1,9 130 20 wdn. ZILVERDRAAD 0 0,5 mm. 12 wdn. op DRAGER 0 4 nnn.

8 wdn. op TEFLON ISOLATIEFOLIE 0 5 nnn.

tabel B.l.2.2.
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Bijlage 2. De syntheseschakeling voor F
4

B.2. I. De deler- en mixereenheden

Op de printkaarten 8 tim II bevinden zich 8 deler- en mixereenheden.

Per printkaart steeds twee.

Figuur B.2.1.1. geeft het schema van de schakeling op de printkaarten

8 tim 11.

De komponenten die per deler- en mixereenheid verschillend zijn, zijn

de kondensatoren in de laagdoorlaatfilt~rs (C .. en
~

in de bandfilters van de mixers (C. en C. )~
~~ ~~

De waarden zijn in tabel B.2.1.1.

en de kondensatoren

gegeven.

De spoelen van de laagdoorlaatfilters hebben steeds een zelfinduktie

van 68 ~H.

Konstruktie: lOa wdn. litzendraad op drager ~ 4 rom, (honingraatwikkeling).

De spoelen van de bandfilters in de mixereenheden hebben steeds een zelf

induktie van 0,6 ~H.

Konstruktie: II lvdn. zilverdraad 0 0,5 rom. op teflon drager 0 7 mm.

Figuur B.2.1.2. geeft de opstelling van de onderdelen op de printkaarten

8 tim 11.



-p.,

-=- ('B)

MC.159b

......-----+---..-------::~ +'~V

(A)

1 Me 838
.0 .1

II '31:;'11

Mc'lo\S 9~
i

"I0 l.(pf'

~r--t

\(.
I

I 3\(9
S·

-S;'lYll1E'''--+---~~ .......w.-c.........,

-!- rf I(A)

~!::.::t._-. J(ln

(:D) -

-.......__..;IHI....---It---~-S;-z.Y

-b-

It 10
1'f32'3 II

Y".P.

1'-1 t

Me 83& 8 Me \0 18
b

MCI5'9b

1--~-+--4>---I9

\1.( 11<
+1'lY~-~-----'H-----c:=:J-r-,-rl=:J

IDi

.figuur B.2.l.!.



- 40 -

Laagdoorlaatfilter Mixereenheid

Printkaart Frekwentie c. Frekwentie C

nununer (MHz) l(pF) (MHz) M(pF)

A 1,8119 220 11,8786 360
1 = 8

1,18786
:!

15,28119B 500 185

A 1,528119 339 17,634786 133

1 = 9
B 1, 763lf 786 270 15,8568119 167

A 1,58568119 300 13,66568119 220

1 = 10
B 1,366568119 368 13,446568119 250

-
250A 1,34!f6568119 500 13,4246568119

1 = 11
B 1,34246568119 500 11,40913234786 360

tabel B.2.!.!.
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B.2.2. De filterversterkers en 5 x vermenigvuldiger

op printkaart 12 bevindt zich de laatste (ge) mixereenheid, een

selektieve versterker en de 5 x vermenigvuldiger.

Figuur B.2.2. 1. geeft het schema.

De zelfinduktie van spoel ~ is 0,35 ~R. Konstruktie: 8 wdn zilver

draad ~ 0,5 mm op spoelhouder ~ 4 rom.

De spoeltjes L
1

en L
2

van de selektieve versterker zijn van dezelfde

konstruktie als LM•

Figuur B.2.2.2. geeft de opstelling va~de komponenten op printkaart 12.

De selektieve versterker die komt na de 5 x vermenigvuldiger is ge

bouwd op printkaart 13.

Ret schema en de komponentenopstelling worden gegeven 1n respektievelijk

de figuren B.2.2.3. en B.2.2.4.

Spoelkonstruktie: L) tim L3 : 4 wdn. zilverdraad 0 0,5 rom op spoelhouder

~ 4 rmn.

voor aIle spoelen

2 wdn. zilverdraad 0 0,5 rom op spoelhouder

o 4 mm.

Q 170.
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B.2.3. Verbindingsschema connectors 8 tim 13

®

®

@

®

&
~--I Eo
-- 0 L

Sf--E--
10 0l.

......
I'U

Vac

~L f--r;:::-
~

0

~
~

l.l.\.:l ..
A~ 'B c :D E' FI-{ JI{ L H ~'f' t:l. S ..."':... ~ ~-4 ~ to -c T...... t ......I>- -0- ....... ,,"04

(~ ( )..J
:~~-- I"" I,-

(Il-, (l)....,

...~ .. ~-4 ""oj~ ...... T-~lll ............ ~ ...11- .... /

f@1~
(tl-J

~....

~
(~ ( [)-,( il"I

... .- T-.. 1-.. 1 1-1\ ... ,.. ... .. .. ,.. ~

\ (!)...J

(I)-, (I)-, (~

• po. • t- ... I-- • '- ..... roO .l.~ loot- 1. I>- - I>- . ~ .~

(~

(~ ( >-t
~ ... "t- .. 04~ ~ "r - - .. 1 l ... I-

()-I

r-fll ~
A ... 'B ~J)~ -:. F' ~ 1. ~ 'iM~ ~ -p RS;". ': ..

rc:; ~- - RSl.



- 48 -

Bij1.a8e 3. Be}'ekening van de sel~ktieve ver-sterkers.

B. 3. I.

De berekening van de selektieve versterkers gaat ~n twee stappen:

I. nagaan hoe de transistor zieh gedraagt bij de gebruikte frekwenties;

2. berekening van de bandfilters.

ad. I

Voor de berekening van de transistorstabiliteit is gebruik gemaakt van

de methoden gegeven ~n (10) en (II). Vo~r frekwenties tot 20 MHz zijn

de y-parameters van de toegepaste transistoren BFY 78:

(Ie = 5 rnA, VCE = 10 V, geldig tot ca. 20 MHz)

Yie gie + jb. 1,7 + j 0, 65 mmhos
~e

Yre = gre + 'b = 0,01 - j 0, 07 mmhosJ re

Yfe gfe + jb
fe = 100 - j 19 mmhos

Yoe goe + 'b 0,08 + j 0, 135 mmhosJ oe

Voor frekwenties rand 100 MHz wordt opgegeven:

(I 5 rnA, VCE + 10V)e

Yie - If + j5,5 mmhos

Yfe - 36 - j.40 nrrnhos

Yre a - j 0, 8 nrrnhos

Yoe 0,2 + j 1,3 mmhos

Wanneer men de berekeningen gegeven ~n (10) en (II) met bovenstaandc

gegevens uitvoert blijkt de transistor BFY 78 voor beide frekwenties

op ziehzelf stabiel te zijn. Er hoeft dus geen extra element toege

voegd te worden om instabiliteiten te voorkomen.

ad. 2

Voor de bandfilters is de berekeningsmethode aangehouden zoals die ge

geven wordt in (9) hoofdstuk I.

de spoel te zijn. R is de ohmse serievjeerstand ~an de spoel, L
R· R 1I)0

zelfinduktie. Het verband tussen Q en L wordt gegeven door L Q'.

Belangrijk voor het gedrag van afgestemde
RL van

is de

kringen blijkt de verhouding
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Wordt een weerstand parallel geschakeld aan een parallel L-C-kring,

dan kunnen we deze parallelweerstand omrekenen in een equivalente

serieweerstand van de spoel.
R

Dit parallelschakelen van een weerstand verhoogt dUB de verhouding L

van de spoel (verlaagt de Q).

Figuur B.3.1.1. geeft een gedeelte van de schakeling van de selektieve

versterkers met twee vervangingsschema's.

R
zodat geldt: (r)tl

R • (T'I)' CIU1t

De uitgangsweerstand van transistor T
I

(ca. 12 K~) staat parallel aan

kring LI-C I • Deze verhoogt de verhouding (~)I van spoel LI,met een
!.bedrag

Ru"Q",)y I (

~------4---0-
figuur n.3.1.1.
--,-~-_....~_.- ...........-
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Dan Q =kring
l

Aan kring 2 staat de ingangsweerstand van T2 parallel. Deze is afhankelijk

van de instelling van ~ (variabele tegenkoppeling t.b.v. instelling
.) .2.. 1 6van de versterkl.ng en ~s m~nlmaa ca. 00 0. Men behulp van een

capacitieve tap (C
21

' C22 ) transformeren we deze parallelweerstand naar

12 K0.

L
2

steeds bij benadering gelijk,

~ C2en Qk' ~ Qk' • Ilnmers
r~ng1 r~ng2>

ook is Wo = Wo gekozen zodat

de parallJlweer~tanden zijn 12

2
t

2. tot
RIN (T2)·C2

Wo. 2
Dan ~s Qk' 2 = ~R---

nng (_)
L t 2

In de gebotlwde versterkers

R
R~N (T2) verhoogt de verhouding (1)2 met een bedrag

2
t

2

Beide kringen worden gekoppeld met CK • De grootte van C
K

~s van invloed

op de vorm van de bandfilterkarakteri~tiek. 1

Men definieert daartoe een koppelfaktor: k =

en stelt. k

C1C2 + C1Ck + C2C
kme t: C' = -~~_.

1 C
2

C1C2 + C1Ck + C
2

C
k

Ck

C'
2

C .
kr~ng

=: -c'K~
1

,
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Men onderscheidt de volgende situaties:

1. overkritische koppeling: kQ . > 1
kr~ng

Dit geeft twee tappen in de bandfilterkarakteristiek;

2. kritische koppeling: kQk. = 1.
r~ng

Dit geeft een rnaxirnaal vlakke karakteristiek;

3. onderkritische koppeling: kQk. < 1.
r~ng

Dit geeft een scherpe bandfilterkarakteristiek.

Figuur B.3.2.2. illusteert bovenstaande.

z

o fo

figuur B..~.:.?2.

Dan k

In de versterkerontwerpen lS gekozen voor
C

1
.

== (r~ngen CK ---k--
1

een kritische koppeling.

Voor het toegepaste bandfilter bestaande uit twee L-C-kringerr met

kapacitieve koppeling kunnen we diverse bandbreedtes berekenen:



~ 0, 18 R
B-3dB (L") gem Hz

0,71
R

B- 2OdB
~ (L") gem Hz

B-4OdB
~ R

2,26 (r) gem Hz

B-6OdB
~ R

7,12 (L") gem Hz
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Hierin is (R) =L gem

In de selektieve

R
(L") t

1
versterkers

R
(L') t

2
van de decimalengenerator bevinden zich

steeds twee van zulke bandfilters. t

De totale bandbreedte van de versterker wordt dan:

0,71
R

B-4OdB - (1) gem Hz

B-6OdB
--

2,26
R

(I) gem Hz

B-80dB ~ 7, 12 (~)
HzL gem

Per versterker zijn de v~er spoeltjes gelijk genomen. Ook alle

parallelweerstanden z~Jn steeds ca. 12 K~ of getransformeerd naar 12 k~.

(De ingangsweerstand van de emittervolgertrap T
3

(BFY52) is steeds ca.

2 K~).

Daarom is (-L
R

) = (!)gem L kring

B.3.2. Een berekeningsvoor~

L 1 tim L
4

- 1,15 ~H (middenstand)

De selekt ieve vers terker voor_~0 I"0

(~) ~ 120.104 g
L spoel L

1
tim L

4
H

~ 10,06 MHz f •
o

C.
~ ----r 24. TT • f -L.

o ~

0,224.

1
2 _ 2 12 -6 .- 215 pI" (i

4.TT .(10.06) .10 .1,15.10
1,2,3,4)

( R) :: 120.104Lt.
~

+ ~. ._1__~~ 0= 160.10/~

12.103 .0,526.10-9

~ 6
:: l TT. 10., 0?'L 10 _ '" 40

160.10'

H
(i 1,2,3,4)

Kritische koppeling: ~Q =. kring

C
K

C = 40 Ck . = 40.215 0= 8400 pF.
1 K2 r~ng
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C21
215 pF 215 pF. '" 277 pF:::

I - t 2 0,776

C22
215 pF 215 pF

950 pFt 2
0,224- '"

C41
215 pF 215 pF

360 pF0,59- '"I - t 4

215 pF '" 515 pF
0,41

Voor de bandbreedte vinden we dan:

B-4OdB '" 1,42 MHz

B-6OdB '" 4,52 MHz

B-8OdB
-- 14,24 MHz

Als praktische waarde werd gekozen:
•

C ::: C ::: 250 pF C
K

::: C
K

= 10 KpF
I 3

I 2
C21 300 pF C41 368 pF

C22 I KpF C42 600 pF



THEORY OF OPERATION

The MC1596. a monolithic balanced modulator-demodulator

circuit. is shown in Figure 22 with the equivalent circuit. This circuit

consists of an input differential amplifier driving a pair of synchro

nized, single-pole. double-throw switches. The switches are desig'ied

using transistor current-mode gates with collectors cross-coupled in

such a rnanner that full-wave balanced multiplication results between

an input voltage Vs and a switching voltage Vc. Operation of tile

cirCUit can be u'iderstood by referring to Figure 23 which models

the input differential amplifier as a pilir of out-of-phase currcnt

generator;, and assumes the current mode gates to be ideal switC"CS.

As illustrated in F;gure 23, this model produces an output equal to

the product of Hle input voltage Vs and a square wave S(d; tile Olit

put zero crossings are determined by the zero crossings of Vc bnu

soidal Vc is assumed). Mathematically, this product is most con

veniently written by using a Fourier series representation for the

square wave. As indicated in Figure 23, this Fourier series contains

all of the odd hilrmonics of Vc with the harmonic amplitudes

decreasing as the harmonic order increases. In most applicatians an

output filter is used with the modulator to eliminate all terms in tile

Fourier series except the first.

Opcriltion of the circuit in a typical appliciJtion is shoc'lln in

Figure 24, Example 1, where it is indicated that ideiJ! multiplication

would produce only the product VSVc with negligible output,;

. contai'ling Vs or \/C a'one. The extent to which tne Vs and Vc
outputs nrp. zero is a nleasurc of hO\iv well b;:l!anced the circuit IS.

Figure 24, Example 2 illustrates circuit operation as a biJliJnced

mixer or balanced modulator. SinusoidiJl inputs are assumed for

both 'IS and Vc which produce an output that is the product of Vs
and the Fourier series determined by Vc. After filtering, the output

volta(le Vout cont3ins only the product ot the two input slnusoids

and arnp!itude information contained in Vs only. Amplitude infor·

mation due to Vc is elirninated since only Vc zero crossings are used

in the multiplicGtion process. Using a trigonometric expansion for

an output 3S shown. \~'C see thot the output c,:)ntdins on1;; SLJrn allel

difference frequencies for the two inputs_ Theoretically, Vs and

Vc appe;inng in the out~L:t drc zero. In pr£Jcticu, a rejection of 110-~

60 dB is ashwved, clepending on frequer,cy and si»llal anlplitlld~.

FIgure 25. ExamplG 1, sho'/vs the modut;jtor used cs a sync'uo
flOUS rJet"ctor, where the inputs both have the same frequency but

different phases Again, sum and difference ';ignals appc"" at tbe

output; but after filtering, only the zero frequency l€fin vl/hieh con

tains a lovvpass signal proportional to the input phase d(ff~~r8(1('e is

retainE~d, TV\IQ uther sllnilJr cxarllple:; are sho\;'Vn in Figure 2:),

Exanlplp 2. nnd Figure 2G ",..here the cir~uit a~.1lfl Opt~rate~ as a

uaianced ,nodulato, or dernodulator fell" a biphase n10ck.lated C~;'frier

In the b'iJhase modul"tor, the phJse of tile carrl8~, Vc. is sV',itched

bet'i\!u~rl zero and 1SO degrees, depenJinn upon \:\ihepler the input

is il diJital logic "0" or "1 ". This modulation technique i" wld8 1y
used in cO~llrnunicaiiQns~ince i1 procJuct:~: 3 nearly o;.Hirnurn s:gn'J!

fur 10\'\1 error rdte conl1nunic8tion. Tlj{~ biphasc dt:inodulr.H0r In

Figure :~6 IS d ~pcctal case of the .,vr~ChrOI"'lOUSrle.tcctDr in VVhIC:l fh~~

phase Ino(Julatioll 5witcl18S tJet\'Veen the tl,iVO t:xtren1Ps of l.elO and

180 degrees prOVidIng i..l bipolar ulgitul output u~; 'ihOl/\in. in sv~:;terriS

ernp!uVlilg such a dct~-\()dulator. the pi'lase of the tran"j':Tt;rtpd cL:rr;cr

is recovered ~t the receivirg end silnp1v bV (I()Ubiin:~ t'HI received

vvavefonrl frequency nqd then di..... ie.!lrI fj it by two. Thi~ t: 1i:T';n3tcs the

phBSC arnbigTJity prese'H In the initio! \l'hWC.

Nurnerous other appl t(;{Itions of the nlultiplier arc pDs-;ilj!:;:',

three additional ones ,)ro sho·..,n ill fl,jll'C 27.

ExnirlD!C 1 Th;:~ circuit is u~.cd v...~ith a lino;:jj phd~£l ~~hi1t n(ih\'ork

to functIon 3::' L~n F!V1 clctccttJr. this is s~:penor in rnnSl re

spects to a rdtio ~J:;lector

Exarnple~. A square-la'.'\' detector vvhkh provid:~s (j sC:~!(Ht:~IZHV

OUlplit for pe"k·lO·pcak inputs below 100 !11V.

EX~fj1p!e 3, A linc;)!'" detector is Il:ustnncc! th;:n orov!'Jc; ex.,

ceHent lin3;yi ty for f;ll inputs 9rpatsr than 1OO-('lV pe()l~-t()"

peak l.approx;rn(1tt~ly the S'.\litchjng t!;re;.;holrl of t1'\;.: CU!J"llnt A

fnode g~tcs} Thi-; is cr)nsidcr,.~b!V br?"ttCi j:) pedOn)l~)TICe than

thc~ convcntiol131 siHcon diode dctectcr.

ThE: ~ilC1 S9Ci \iv!il perfornl all of the fJ!r:ctlon r
; disCl1:;SCtj ;:i l

),''\\''':',

in addl (i;)I"; lO Ol.lH3 r 5 Provi:,;ons an' rn;1ne tor 2d ...::ng C,' ;:'-~r ncl

errlltter c!eqenci({t'on to the Input cl!fferentia! or';)pl>i"ier {r,jr;~ .2 (;:lei

3) and for acljustinq 1l1(~' total CLrrent dralt-, In the cirr:u:~ (jr-;ppq,jing

Ufl:"ll the partj(.ul~H b:,)!::;c:,,:::ion Or p(.'dOfl;·l:jrH'J~ rr~quirC',-J T!,€, ~~x

ct.dlent rndtching char.:~JctL'r;:;tics of the nlo(:,)ithil: tr:::n.s;~;tors f.,;.l'il

cated on a COnliTlOn dH"' [nuke an ouq~!1t L)Glance ~~qu~~l to, 01 bctle(
than, thai nbtaitt8b!e frl_lrn chscrcte circuits.



TYPICAL APPLICATIONS (continued)

HGUf:;: 23 --- lie Elf>.LN-JCf:D iVl0DULAI OFf ()l'Lf-{l\TIC'

-------,
Ve

--~_:-

MC1596G

HGlH:L Zl

13,.... LANCED i\KJDUU\ 1 un DEMODUL-' It)H CI HeUli

APPflO,-:I:,IATE
EOUIVALENT

I::" !J... ..-IC';~ " .. "f
n ~ 1

-;!Ci "c' 2
'7

---.---%0-- :l ~) --.1 t. '...... .l...,. ' _

i
I

i

I
I
i
i
I

~ __..__ ._._.__.J

"\ t ~'iOtl !

EXA'.'PL,l IOF4L 'JULTIPLiER

US1\G T;~IG :::?P:.·jO:::;~'.

!

I f------- -----1
I ' I
._"~'-"~--l ~ .~ .' ~):, );-, r'~---'-

I IL ... ._. .~_[

"-

J~~~A,



- 56 -

Referenties

(I) "Centimeter wave experiment by Sirio satellite"

Sirio-handleiding.

(2) "Systeemstudie van het Sirio-projekt"

Afstudeerverslag van R.A. Steinberg, T.Il. Eindhoven, sectie ECC.

(3) "Een phase locked loop ten behoeve van een fase-meetsysteem"

Afstudeerverslag van CoJ. Martens, T.R.Eindhoven, sectie EEB.

(4) "Een schakeling voor het meten van snelle faseveranderingen
.)

en kleine frekwentieverschillen".

Afstudeerverslag J.C. van Lier, ToR.Eindhoven, sectie EEB.

(5) "Fasemetingen in het Sirio-projekt"

Stageverslag van A.A.E.Jov.d. Meijs, T.R.Eindhoven, sectie EGC.

(6) Application note AN 194 Motorola. "Designing serial counters"

(7) College diktaat "Signalen en systemen" J 0 Buttenveck.

(9) "Radiotechniek II" W.A. Jedeloo Hfdst. 1.

(10) "Whats and why's about y-parameters" Application note AN-IS8

Motorola.

(II) "R.F. Small signal design using y-parameters". Application note

AN 215 Motorola.


	Voorblad
	Inhoud
	Samenvatting
	1. Inleiding
	2. Frequentiesynthese
	3. Optellen en delen van frequenties
	4. Analyse van de gegevens
	5. Beschrijving van de schakeling
	6. Opbouw van de gehele centrale frequentiegenerator
	Bijlage 1.
	Bijlage 2.
	Bijlage 3.
	Referenties

