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Samenvatting

In dit verslag wordt de ontwikkeling en bouw

beschreven van een apparaat dat van twee 10 Mhz

signalen waarvan de niveau's tussen -10 en -55dBm

liggen, de amplitudes en het faseverschil kan meten.

De amplitudemeting heeft tot -45dBm een nauwkeurig

heid van ldB, de nauwkeurigheid van de fasemeter is

over het hele bereik 1 0
•

Er is gebruik gemaakt ven de door J.v.d.Hoofden

ontwikkelde amplitudemeting voor 9 ~lliz signalen

en de door J.v.Zanten ontwikkelde digitale fase-

meter.

De onderdelen die bij het hier beschreven afstu

deerwerk zijn toegevoegd zijn een frekwentiegenerator

voor 18 en 9 Mhz en 120· khz en een 5-khz filter

plus blokvormer. Bovendien zijn in de bovengenoemde

amplitudemeter en fasemeter wijzigingen aangebracht.
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Inleiding

Bij de vakgroep EoC.C. worden momenteel propagatie

metingen bij. een frekwentie van 10 Hhz gedaan. De sig-

nalen worden uitgezonden door een geo-stationnai.re sateliet.

Diens frekwentiestandaard heeft een long term frekwentie

stabiliteit van 10-6/jaar (=30khz/jr.), en een short

term stabiliteit van 10-9/10ms (=30hz/l0ms).

Men is geinteresseerd in de amplitudes van de

horizontaal en de vertikaal gepolariseerde component

in het 30 Ghz signaal en in de variatie van het fase

verschil tussen deze twee componenten. Het amplitude

verschil tussen de twee componenten kan varieren

van 0 tot 45 dB. De belangrijkste variabele waar de

amplitudes en het faseverschil van afhangen is de

meteorologische toestand van de atmosfeer.

De 30 Ghz signalen worden omlaag getransformeerd

naar 10 Hhz. Aan E.E.B. is nu de taak om een apparaat

te bouwen dat van twee 10 Mhz signalen de amplitudes

en het faseverschil kan meten. Door J.v.d.Hoofden [3]

is een schakeling voor de amplitudemeting gebouwd

en H.v.Zanten heeft een schakeling gemaakt die het

faseverschil kan meten tussen twee 5 khz signalen op

TTL-niveau. Een blokschema van de gerealiseerde schakeling

wordt in fig.l weergegeven.

De schakeling voor de amplitudemeting (A
l

en A
2

)

i~· v61gen~het ontwerp van J.v.d.Hoofden. De door hem

toegepaste middenfrekwentie is echter 100 khz, terwijl

de schakeling ,"'erkt op een ingangsfrekwentie van 9 Hhz.

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht met het doel de

schakeling eenvoudiger te maken en aan te passen aan

de in fig.l aangegeven ingangs- en middenfrekwentie.

Ook zijn enkele door dhr.Ouderling (E.C.C.) ontwikkelde

verbeteringen in de schakeling verwerkt.

Blok D, een fasemeter voor "schone" TTL-signalen

van 5 khz, is gebouwd door H.v.Zanten [4J. Het effekt van

fasejitter wordt door deze schakeling uitgemiddeld.

Gaat de spanning rond een nuldoorgang echter een paar

keer van hoog naar laag en terug alvorens hoog (resp.

laag) te blijven, dan werkt deze schakeling niet meer.

Dit euvel is nu verholpen.
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HOOFDSTUK I

De Amplitudemeting

De qmplitudemeting werkt op het principe van de

Superheterodyne Phase Locked Loop. Dit houdt in dat

het ingangssignaal door het signaal van een spannings

gestuurde oscillator omlaag wordt getransformeerd

naar een vaste middenfrekwentie. Dit signaal wordt,

nadat het een limiter is gepasseerd, aan een fase

detector toegevoerd. Hierin wordt de fase van het

middenfrekwent signaal vergeleken met die van een

referentiesignaal.

Het uitgangssignaal wordt via een laagdoorlaat

filter aan de spanningsgestuurde oscillator (veo)
toegevoerd. Deze wordt daardoor zodanig bijgeregeld

dat de middenfrekwentie gelijk is aan de referent ie

frekwentie. Het middenfrekwent signaal wordt gedetec

teerd met een synchrone detector.

De in de oorspronkelijke schakeling gewijzigde

delen zijn (zie fig.2):

a) de frekwentiedeler voor de referentiefrekwentie

b) de niet-lineaire versterker

c) het loopfilter

d) het middenfrekwentfilter
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De Frekwentiedeler

Zoals door J.v.d.Hoofden reeds in zijn verslag

wordt aangeraden, wordt de middenfrekwentie en

daarmee de uitegangsfrekwentie van de deler 125 khz.

Men kan dan de twee 90 0 in fase verschillende 125 khz

signalen geheel op digitale wijze verwezenlijken.

Dit gaat nauwkeuriger dan met het op integreren en

limiten berustende principe dat oorspronkelijk was

toegepast.

Voor het nu toegepaste principe dient men te

beschikken over een signaal met een frekwentie die

het dubbele is van de gewenste frekwentie f , zowel
. 0

in de normale als in de geinverteerde mode. In de

hier toegepaste schakeling verkrijgt men dit door

een sign.aal!!:.met ,:frekwentcLe', 4f " door:it;f,;{eeilte\l deJ-:en
'0

met een flip-flop die zowel een Q als een Q uitgang

heeft.

ltfco-0
---I f F.

F.f.

F.F

to:: /1.f khz.

1------00°
1

~
11

I----~ t- of - 90"

fig.)

Voert men de beide signalen met frekwentie~f
o

aan twee flip-flop's toe (fig.) die beide op dezelfde

(stijgende of neergaande) flank omslaan dan bestaat er

een faseverschil van 90 0 tussen hun uitgangssignalen.

Bij het inschakelen zijn de uitgangsniveau's (0 of 1)

van de flip-flop's ongedefinieerd. Daardoor weet men

niet of signaal I voor zal gaan ijlen dan weI naijlen

t.o.v. signaal II. Dit kan men ondervangen door bij

het inschakelen beide flip-flop's naar een vaste

stand te resetten en pas daarna ~et signaal met

frekwentie 2f.
o

toe te voeren. Dit principe is door

dhr. Ouderling toegepast.
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Bij de gerealiseerde schm~eling is uitgogaan

van het principe van de Master-Slave flip-flop. Men

kan nu geen normale M-S flip-flop nemen omdat

daarbij een van de gewenste signalen niet is uitgevoerd.

De principeschakeling is in fig.4 weergegeven. Zoals

men ziet is hij uit twee SN7400's op te bouwen.

0-.......-+---0$

fig.4

De schakeltabel ziet er als voIgt uit.

- - - -CL a b M M CL c d S S

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

0 1 1 0 1 1 1 0 0 1

1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

enz.

In de beginstand kan men het niveau van CL vrij

kiezen benevens M als CL=O of S als CL:1. Al de zo

ontstane mogelijkheden komen in het diagram voor.

Het blijkt dat uitgaande van elke willekaurige begjn

situatie S 90 0 naijlt t.o.v. M. Ook hier heeft men

van de frekwentie 2f zowel de normale als de gein-
o

verteerde mode nodig.

De realisatie ziet men in fig.5. Omdat me~ om van

5 Mhz (de frekwentie van de referentiebron) op 125 khz,

te komen,in totaal door 40 moet delen, is .behalve

de M-S flip-flop nog een tweevoudige flip-flop (SN747J)

en het vijfdeler gedeelte van een tiendeler (SN7490)

gebruikt.
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Om de schakeling ook nog bij lage ingangsniveau's

van de referentiebron te laten werken, en deze niet

te zwaar te belasten, is de schakeling

met de transistor als buffer toegevoegd. Heeft het

referentiesignaal een frekwentie van 1 Mhz dan kan men

Ie SN7490 uit z'n voetje nemen en punt 1 met punt 11

doorverbinden.

IN 7!{7J
-3

F-----t'cL;-2 Q u. ~ cL.;. z Q 1
QN' Hh

~.~
il1

5N140{) 5 N1!{O()

I

naar fiJ5edef

h if IJ r 5Yhchr. dei.
11"3 ELL /TTL omz.

fig.5
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.De Niet-Lineaire Versterker

Het bIijkt dat de veo een niet Iineair verband

vertoont tussen ingangsspanning en uitgangsfrekwentie.

Om de stabiliteit van,de Superheterodyne Phase

Locked Loop (SPLL) te kunnen garanderen, en het

loopfilter te kunnen optimaliseren, is echter

een Iineair verband gewenst. Daarom is er tussen

het Ioopfilter en de veo een niet-lineaire ver

sterker geschakeld die ervoor zorgt dat het verband

tussen de uitgangsfrekwentie van het loopfilter

en de uitgangsfrekwentie van de veo weI Iineair

is.

Volgens de principeschakeling van fig.6 kan

de gewenste niet-lineaire functie benaderd worden

door een aantal rechten. Hierin zijn U. (i=1,2, •• )
J..

ideale spanningsbronnen en D. ideale dioden.
J..

fig.6

Voor U. <U1 is de terugkoppelfactor 1 en daarmee
J..n

de versterking eveneens 1. Voor U
1
<U

in
<U2 komt D

1
in geleiding en wordt voor de toename in U. de

J..n

terugkoppelfactor gelijk aan R1/(R
1

+R ) en daarmee

de versterking. groter dan 1.
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Zo komen achtereenvolgens bij toenemende U. aIle dioden
In

in geleiding. de terugkoppelfactor wordt steeds kleiner

en de versterking van de toename in U. steeds groter.
In

Deze principe~chakelingkan dan ook aIleen gebruikt
d U .t

worden als u~ ~ is.
dUo

In

Om de ideale spanningsbronnen en dioden beter

te benaderen dan met een spanningsdeler en technische

dioden mogelijk zou zijn is de schake ling volgens

fig.7 toegepast. Hierbij is gebruik gemaakt van

het lage impedantieniveau op de emitter van een

transistor.

c(e han SiS loten
L/i/: ~ attaY'5

MPa tJOoA

:fig.7

In :fig.8 is de te realiseren functie geschetst. De

spanningen U. in fig.8 zijn dezelfde als in :fig.7.
1

De versterking A. is gelijk aan:
1

A.
J.

..
= 1 = R+( R

1h'R2 //··· .R i )

k ( R1#R2# .•.. R
i

)
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At
I,
I,

I

/ill I

I
I
I

I
I

1
OfweI: n*+ n~+···+

1 2

Hierbij is R~ gelijk
1

van transistor T ..
1

fig.8

1 A i -1
-~=R. R

1

aan R. plus de ingangsweerstand
1

1
~=

i
Of: L

m=1

Ook geldt:

A. -1
1

R

i-1 1 Ai _ 1 -1

.!-7 ni'= R
J'I1= 1 m

1
-If =R.

1

A. -A. 1
1 1-

R
R~ = R

J.. A. -A. 1
J.. J..-

Nu is de ingangsimpadantie van T ..niet constant,
1

maar afhankelijk van I .• Om een g~ede benadering te
1

vinden kan men bij de berekeningen uitgaan van een

zeker punt U.. 1 op het traject waar de versterking
1,1+

A.is ( het midden tU5sen U. en U. l' of het raakpunt1 1 1+
van rechte en functie).
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Is de ingangsspanning U. . 1 dan is, onder
1.,1.+

verwaarlozing van het verschil in basis-emitter

spanning tussen de PNP en de NPN transistor

U. . 1-U,
1.,1.+ J..

I.= R1. •
1.

AU.
1.

Nu is
1

R.= 40I + R.1. _• 1.
1.

404U.
1.

+ R. =R. _
1. 1.

1 +40AU.
J..

40AU.
J..

40AU.
1.

1+40AU.
J..

R

- A. -A. 1
1. 1.-

Voor de versterker zijn de volgende karakteris

tieke waarden genomen:

U
1
::0,82V

U2 =1,5 2V

U
J

=2,20V

U4=2,90V

Men vindt dan:

R1=2k2

R2 =820Jl

R
J

=460JL

R4 =JJO.n..

A1=1,40

A2=2,45
A

J
=4,JO

A4=7,20

--De -v.era:nde~il.1g_in -de uitgangsfrekwentie ten - opzilchte

van die bij U. =2V verloopt nu volgens:
J..n

Af = 1000(U. -2V)hz
1.n

Er werd onderzocht of het mogelijk zou zijn

deze versterker met voldoende nauwkeurigheid na

te bouwen door willekeurige weerstanden met een

nauwkeurigheid van 2% te gebruiken voor de spannings

deler die U l tim U4 bepaalt en voor R1 tim R4 -

Daartoe werden enige malen enk~le van d-eze weerstanden

!2% veranderd door er weerstanden mee in serie of

eraan parallel te schakelen. Daarbij bleek de span

ningsafwijjing ten opzichte van de oorsprokelijke

versie voor geen enkele ingangsspanning tussen

1 en JV groter dan 25 hz.
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Op een frekwentiezwaai van 1 khz is dit 2,5%.

Doordat er in de schake ling gecn instelweer

standen meer voorkomen, en doordat voor de tran

sistoren twee transistorarray's zijn gebruikt die

elk twee PNP en twee. NPN transistoren bevatten,

kan de nieuwe schake ling op een belangrijk kleiner

oppervlak gerealiseerd worden dan. de oorspronke

lijke.
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Het Loopf'il t_er

De oorspronkelijke combinatie f'asedetector-loopf'ilter

bestond uit een exclusieve or, een buf'f'er, een

laagdoorla~tf'ilter, en een passief' 100pf'ilter(f'ig.l0).

In de werkelijke schakeling is tussen de exclusieve or

en de buf'f'er nog een NAND-poort geschakeld, die

bij het uit lock vallen van de PLL het signaal van

de exclusieve or blokkeert.

Als het f'aseverschil tussen het ref'erentie

signaal en het signaal van de limiter uit het

middenf'rekwentcircuit 0 0 is, is de uitgang van de

exclusieve or laag (!300mV). Doordat over de basis

emitterovergang in de buf'fer 0,7V staat is V dan
a

+lV. Is het faseverschil 180 0 dan is de uitgang van

de exclusieve or voortdurend hoog (!3,7V). Door de

spanningsval in de buf'f'er wordt V dan +3V. De
a -

gevoeligheid ~van de f'asedetector is dus

van de f'asedetector verandert dan

Verloopt by. de ingangs

(met.een gevoeligheid

van 1000 hZ/V) V·,-
u

aan de ingang
..2.22.- 4 0
1 1 -:!: 5 •

Nu is in stationnaire toestand V =V • Vraagta u
de.niet-lineaire versterker een ingangsspanning

¥2V, omdat de ingangsfrekwentie FlO Mhz, en dus

de veo verstemt moet worden, dan zal er een f'ase

verschil tussen het ref'erentiesignaal en het limi

tersignaal ~oeten ontstaan.

frekwentie 500 hz, dan moet

van de VeO-f'rekwentie voor V
u

0,5V veranderen. Het f'aseverschil
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Is de uitgangsspanning van de synchrone detec

tor U,als carriersignaal en ingangssignaal in fase
... 0 A

zijn, dan wordt deze Ucos45 =~O,7U als de boven bere-

kende faseverschuiving optreedt. Het andere woorden,

in de afgelezen amplitude zit een fout van 30%.

Men kan dit effekt verminderen door de fase

detector gevoeliger te maken. Dit kan men doen door

het verschil tussen de momentane uitgangsspanning

en de uitgangsspanning als de ingangsfrekwentie

10 Mhz is, extra (bv.10x) te versterken. Bovendien

ziet men dan aan de uitgang van het laagdoorlaatfil

ter de ingangsimpedantie van de versterker. Daar deze

veel hoger is dan de ingangsimpedantie van het loop

·filter kan het laagdoorlaatfilter nu veel hoogohmiger

gedimensioneerd worden. De buffer kan nu vervallen.

De gevoeligheid van fasedetector plus versterker

is nu

lOx 3,7-0,3 =190mV/graad
180

In het gebruikte voorbeeld ontstaat aan de ingang

van de fasedetector nu een faseverschil van 2,6 0
•

De uitgangsspanning van de synchrone detector word~

A 0 A

nu Ucos2.6 =0,999U.

De versterker voor de fasedetectorspanning dient

als uitgangsspanning te geven:

Hierin is VB e-e uitgangsspanning van de exclusieve or

als deze "hoag" is.

Om dit t.e bereiken is een versterker gebouwd,

die het verschil tussen V. en een, met een spannings-
1

deler ingestelde VH/2 -10x versterkt,(F~g.tO~~dmentweede

versterker trekt de uitgangsspanning van de eerste

versterker ~n dezelfde VH/2 van elkaar af. De hele

schakeling (zonder blokkeerschakeling) ziet er uit

als in fig.10 is weergegeven. Hierin geldt:

Vu1 = -10(Vi VH/2)

V
u=VH/2 - Vu1 = VH/2 + 10(Vi -VH/2).
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10k

1h I(;----....----------J

fig. 10

Om V
H

/2 zo goed mogelijk een event. verlopen van de uit

gangsspanning van de logische circuits te laten

volgen, wordt de spanningsdeler die VH/2 levert

gevoed uit een NAND-poort. Met de instelpotentio-

meter kan het faseverschil aan de ingang van de

synchrone detector precies op nul geregeld worden.

Aangezien het 6ptJinaleloopfilter afhankelijk

is van de gevoeligheid van de fasedetector.dient

dit nu opnieuw berekend te worden.

In (3] vind t men:

met BL de loopbandbreedte van de PLL.

en K

B
2
L

Hierin zijn R
1

, R
2

, en C de componenten zoals ze

in fig.9 zijn aangegeven. K is het produkt van

fasedeteptorgevoeligheid en VCO-gevoeligheid.

Met fasedetectorgevoeligheid= 10. 3*4 V/rad.

en VCO-gevoeligheid= 2R.l000 rad./Vs vindt men

K=68.10 3 1/5.
Als men voor C weer dezelfde condensator van

10~F gebruikt, vindt men bij de verschillende

loopbandbreedtes de onderstaande waarden voor

R2 en R1-R
2

•
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BL(hz) R2 R1-n2
10 7500.n. 18M7

20 3750J\- 4M7

40 1875fl 'M17

80 ' 938.n 293k

160 469Sl 73k

320 234 J't 18k
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I.4 Hat Middenfrekwent Filter

De oorspronkelijk toegepaste fasedetector ziet

er als voIgt uit(fig.11).

~"'1....---.Jr--_-Nl/if

.+-o.ltf«tef. in
'blDi( 0-------------'

5;9'" ;tJ

sInus

fig.11

De limiter is nodig omdat de exclusieve or sen

digitaal element is en dus ook digitale input vraagt.

Nu kan men volgens Gardner [51 de prestatie van een

PLL (en dus ook van een SPLL) verbeteren door de

fasedetector vooraf te laten gaan door een zg.

"bandpass limiter" (banddoorlaatlimit~r).Diens

functie is niet aIleen de amplitude voor de fase

detector constant te houden (hetgeen bij het in fig.11

getekende principe overbodig is), maar ook ervoor

te zorgen dat het systeem zichzelf aanpast aan

veranderende signaal-ruis verhoudingen. Zoln

banddoorlaatlimiter bestaat uit een limiter, gevolgd

door een banddoorlaatfilter dat breed genoeg is om

het hele spectrum rond de signaalfrekwentie door

te l~ten, maar zo smal dat de spectra rond nul

en rond de veelvouden van de signaalfrekwentie

gesperd worden.

Indien (SNR). en (SNR) de signaal-ruis ver-
J. 0

houdingen aan de ingang resp. de uitgang van

de banddoorlaatlimiter zijn, geldt:

1 + 2( SNR) .
J.

4jTC. + (SNR).
J.

•

Dit wil zeggen dat bij lage ~NR). de SNR v66r de
J.,

fasedetector een factor ~/4 (-1,06dB) slechter

wordt, en voor hoge (SNR). een factor 2 (3dB)
J.

beter wordt door het tussenschakelen van~een

banddoorlaatlimiter.
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Een uitgebreider verhandeling over deze banddoor

laatlimiter vindt men in [6J.
Het gehele middenfrekwentcircuit plus fase

detector komt er nu als voIgt uit te zien (fig.12).

lol1h~

R".m
'VhtJiHP ~6Sl

X10534 ZfltPFI
-

.-----n PoO"
sY/7{hr.
dtt.

L
33/1

vr;["

\.....
'"---P--a-I7-df-i}-Sf-/.--'itn--I-l-~t-----

tlf

fig.12
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HOOFDSTUK II

De 5 khz blokvormers.

De blokken B1 en B2 dienen om een 125 khz resp.

10 Mhz signaal naar 5 khz omlaag te transformeren, storin

gen zoals ruis en mengprodukten van de mixers zoveel

mogelijk weg te filteren en vervolgens het sinusvormige

signaal in een blokvormig signaal op TTL-niveau om te

vormen, dit alles met behoud van de faseinformatie op

0,3 0 nauwkeurig. Het verschil in ingangsniveau tussen de

beide blokvormers kan 45 dB bedragen.

II.1 Het aktieve HC-filter.

De hierboven genoemde eisen houden voor de twee filters

in dat, indien beiden een signaal met een frekwentie van

5 khz krijgen aangeboden, het verschil in de fasedraaiing
odie beide filters eraan geven, niet meer dan 0,3 mag

bedragen. Spoelen zijn moeilijker stabiel te maken dan

weerstanden en condensatoren. Daarom kan men beter een

actief HC-filter nemen dan een LC-kring, hoewel deze

laatste minder ruis toevoegt.

Wil men een eenvoudig RC-filter maken dan heeft men

in eerste instantie de keuze uit een enkelvoudig filter

met overdrachtskarakteristiek

A
A ....:;o;....".._

1+jQ('

en een tweekringschakeling met

met ~ =(~ - ~")
o

Een uitgebreide behandeling van deze schakelingen vindt

men in [1J.

Men kan beide filters vergelijken door te kijken naar

de ruisbandbreedte en het faseverloop bij verstemming.

Dit laatste niat vanwege veranderingen van de ingangs

frekwentie (die door de SPLL constant op 5 khz wordt

gehouden), maar om de gevolgen van een verlopen van de W
o
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van het filter te ~unnen voorspellen. De ruisbandbreedte

die gadefi ni'oerd ' ;is. all s ~I. J. J
00

of l H( jW) 12dw t
I fr{~;Y

is een maat voor de hoeveelheid doorgelaten ruis en andere

storingen, ten opzichte van de doorlaat van het signaal.

Voor het enkelvoudige filter geldt:

o

f
-OD

dx
2

1 +x

(n I I , ; ,0::;.•

14)"
= 21tQ arctan

De fasedraaiing is

arctan QP~Qf3 rad. voor kleine Q(3.
Voor de tweekringschakeling geldt:

tel. co
I ;8 dW '! dW= 2TC. 1+Q4 ( l:!! _ ~b) 4

+ 2Ti w 1 +Q4( ':E _ ~") 4
o w" w , 'flo W

IW, dW

c,v.2

I ,~ du,o
= 2lt 1+Q4( ~") 4 - 21t f 4 e.u ~o)4W

WD - l+Q ( - -
0 W o ~
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In [21 vindt men:

co

f fX = i1; \IL~ 1
o ax +b

De fasedraaiing is

/

0 dx

h
1 +x-co

arctan

1

arctand

dQ~

Het

1

1

Hieruit voIgt dat de fasefraaiing voor QP«l gelijk is aan

Q (J 1f2'.
Men ziet dat, indien Q voor beide filters hetzelfde

is, de ruisbandbreedte van de tweekringschakeling een

factor ~ kleiner is dan die van het enkelvoudige filter.

De fasedraaiing is bij dezelfde verstemmingechter eenzelfde

factor groter. OfweI: bij dezelfde ruisbandbreedte, is ook

de fasedraaiing voor beide filters hetzelfde.
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Het enkelvoudige f~lter verdient om z'n eenvoud de voorkeur.

Een filter met een overdrachtskarakteristiek volgens

A=
A o

kan men verkrijgen met de volgende schakeling.

+1'iV

~,

Cz
c, Tis91

11· Ti517 I R1,
Vu.

I(k -
-=- ~e Ke

(k8 Ko tk8

-In'

fig.,..1)

Hierin

- . ,"':~ -
met

en

is:

Q =o

R=

1

,VR1R2 C 1C2'

R o
Q= R -R

o

Vfl-1 R2 C1C2'

R1(C1+C2)+R2C2

R
1

R2 C2

Nu is de relatieve f'out (~;:!-) in Wo gelijk aan de

f
0 .

halve som van de relatieve outen 1n R1 , R2 , C
1

en C2 • De precisieweerstanden die gebruikt worden

hebben een temperatuursco~ffiecientvan max.

50.10-6/oC (pos. of neg.), de condensatoren van
-6/0-50 tot -150.10 C.
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Aangezien de beide "filters in dezelfde behuizing geplaatst

zullen worden zijn geen grote temperatuursverschillen

tussen beide schakelingen te verwachten. Gaat men uit

van een maximaal temperatuursverschil van 5°C, dan wordt

het maximale verscgil in de beide resonantiefrekwenties

(f.0,25 + .to.25 + t.0,75 + t.0,75) 10-3 = 1 %0

~_(
_w _ W O ) __ 2(W - £Alo)

.~ - - vindt men dat het verschil- Wq fA) - Wo
bij gelijke ingangsfrekwentie kleiner dan 2%0 zal

zijn. Het hierdoor veroorzaakte verschil in fasedraairng

is Q~ rad•• Aangezien dit verschil binnen 0,3°( 5.10-3 rad.)

moet blijven moet gelden

QA(l<5. 10- 3

-3 -3Q.2.10 <5.10

Q< 2t

Gekozen is voor Q=2.

Gaat de temperatuur van beide filters gelijkmatig

omhoog of omlaag dan bestaat theoretisch de kans dat de

componenten van het ene filter Wonet de andere kant

op doen verlopen dan die van het andere. Hoevel de kans

hierop gering is als de componenten uit dezelfde partij

genomen worden, verdient het aanbeveling het temperatuur

verloop van de schakeling te meten als men gaat werken

bijtemperaturen die meer dan 5°C verschillen van kamer

temperatuur (22°C).

Omdat de "long term" stabiliteit van de weerstanden

0,5%/jr. ~n die van de condensatoren 0,3% gedurende de

levensduur is, zullen de filters van tijd tot tijd opnieuw

afgeregeld moeten worden. Daartoe kan men het beste

eerst met R 2 Wo naar 5 khz regelen ( fasedraairng =0

bijW=Wo) en daarna met Ro Q bijregelen. Bij deze laatste

handeling verandert Woniet meer.

Voor de componenten in fig~~ zijn de volgende waarden

genomen: C 1 =7n 5

C2=4n3

R 1=3050 Q (2k72 + 330.Q.)

R2=10130s.L(10k + 1k instelpot.)
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Zo vindt men voor R: 1677..n... De versterking bij (3=0 is dan

Limiter en buffer.

Achter het filter dient het sinusvormig signaal omgezet

te worden in een blokvormig signaal dat via een lange

leiding TTL kan sturen. Hiervoor is een ,PA734 gobruikt

die een open loop versterking heeft van 6~ooomaal en

een stijgtijd die afhankelijk van het ingangsniveau ~D tot

160 ns bedraagt als de sinusspanning van l tot 1f? mV

varieert. Ee~ constante~vertragtng~voord~~~d~r~f~Barigs~

spannll..ng gaat aanstijgen zal:-niet--'v;;,rnsbe:lariirtzjjn':'daa.r:·.':.·~

deze voor beide~filter8~hetzelfdezal zijn

Het blijkt dat als de;uA734 als blokvormer gebruikt

wordt voor niveau's die 45dB verschillen, voor de laagste

niveau's extra vertragingen optreden ten opzichte van

de hoogste niveau's die meer dan 160ns bedragen (=0,3 0
:

bij 5 khz). Men kan echter de niveauvariatie aan de ingang

van de bloKvorrner kleiner maken dan die aan de ingang

van de schake ling door voor het filter een versterker

met een automatische versterkingsregeling te plaatsen.

Deze wordt in II.3 behandeld.

Bij kleine ingangsniveau's blijkt de spanning aan de

uitgang bij de nuldoorgang aan de ingang, een paar keer

van laag naar hoog en weer terug te gaan alvorens hoog

te blijven (gertderen van de flanken). Dit is te ondervangen

door de ingangen behalve met een weerstand ook nog met

een condensator naar aarde te leggen. Bij de signaalvoerende

ingang dient men erop te letten dat deze geen te grote

fasedraaiYngen veroorzaakt.

Om de stijgtijd te verkleinen is achter dejUA734 een

SN7400 als buffer geschakeld. Omdat de~A734 nogal wat

storing op de +15V voedingsspanning veroorzaakte wordt

hij nu gevoedt ~t. een RC-afvlakking, (fig.14).
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lZO .fl

"--_-r---v 7tH'

II.3

p----oUit rLlL

-/r;v

f'ig.14

Versterker met automatische versterkingsregeling

De totale schakeling bestaat uit een verschil

versterker met een regelbare stroombron in de

emitterleiding en een stuurschakeling die ervoor

zorgt dat deze stroombron een kleinere stroom levert

naarmate het ingangsniveau hoger is. Verder is een

extra versterker toegepast die het uitgangssignaal

zodanig versterkt dat de stuurschakeling ermee kan

werken.

Bij een verschilversterker is de spanningsver

sterking A als men het uitgangssignaal slechts aan

een zijde af'neemt gelijk aan:

=20.I .Rc c

=20 x spanningsval over Rc

Daar de voedingsspanning van de schakeling +15V

is, en de bases van de transistoren zich op aardpo

tetiaal bevinden, bedraagt de maximale spanningsval

over de collectorweerstand R ca.12,5V (rekeningc
houdend met de signaalgrootte op de collector en

eventueel verloop). De maximale versterking, die

bij kleine signalen optreedt, bedraagt bij deze opzet

dus 250x.

Behalve een maximale versterking heef't een ver

schilversterker ook een maximaal ingangsniveau dat

onaf'hankelijk blijkt van de gelijkstroominstelling.
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,.-----.--~-___o+/)" V

VI(
1/.

(

VC(I

1,

f'ig.15

kleiner zijn dan 15V. Is nu i de
c

de collectorstroom ten gevolge van v., dan zal er
J.:

begrenzing in de versterker optreden als i groter
c

is dan de collectorgelijkstroom I .Wil men begren
c

zing voorkomen dan moet dus gelden:

Bij een hoog ingangsniveau zal door de regeling I
o

klein zijn en dus de spanningsval over de R 's veel
c

verandering in

Nu geldt:

A-

i <Ic c
• S A-

1 C= '2. v i

Deze berekening is niet exact, daar de klein

signaalgrootheid S voor grote signalen is toegepast.

Ze geeft echter weI een duidelijke aanwijzing over hoe

ver men ongeveer kan gaan voor de begrenzing optreedt.

Men dient duidelijk onder deze grens te blijven omdat

er behalve begrenzing ook niet te veel vervorming

op mag treden. De hogere harmonischen die hierbij

ontstaan ondergaan in het filter namelijk een fase

draailng (in tegenstelling tot de 5 khz component),

zodat aan de uitgang de nuldoorgang verschuif't.

De stroombron bestaat uit een transistor, een

diode en twee weerstanden (zie fig.16). Hij wordt

gestuurd door een stuurstroom I • Zolang de spanningens
over de weerstanden enkele honderden mV bedragen

zal gelden I ~I .RD/R
T

•os·
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fig. 1G

De versterker die het uitgangssignaal versterkt

voordat het aan de stuurschakeling wordt toegevoerd is

opgebouwd mert een transistor die is ingesteld met een

spanningsdeler voor de basisspanning en een emitterweerstand.

De versterking bedraagt ~R2/R~,(zie fig.17).

r------<t---o t If 1/

fig.17

De stuurschakeling die stroom I uit fig. l~ moet
s

leveren ziet er uit als in fig.l' is aangegeven. Met

R
3

en C1 wordt ~ naar een gelijkspann~ngsniveauOV gebracht.

Zolang b2 klein is vormt de transistor een constante

stroombron, zodat
Vn-700mV

I ~ R •5
e

Komt de topwaarde van ~meer dan 2,7V+ de doorlaat

spanning van D1 (600mV) boven de door Rq en R, ingestelde

waarde van V_ (die negatief is) dan neemt de absoluteo
waarde van V af.

o
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fig.18

Dan neemt ook I af die nu gaat voldoen aan:s

-(~ - 2,7V - O,6V)- O,7V
I I'V U

s R e
2,6v - ~u= Re

Het totaalschema komt er aldus uit te zien.

r-------f"------.....---..-------~ftrlt

8kl ftc tlP4

Itb7

1i
l%JtVI( lit fl., ~fl

-=- - -
ski Nt ~

'17k
Uar7 t---'-:--J

lIu

---4---------- .l-_~ -/sV

T,J1j JTJ ehT't: ttiNiSI"SfotartilY HPl( .l.48't
fig.19
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-v -0,7V
oR = v .• 312.(-V -0,7V).

:1. 0e

versterking laat zich als volgt berekenen.

t.40.Io
2 .v .• R

:1. c
s

v 1= 2· v .• R =u ].. c
Rn

I = -R.I
o T S

-v -0,7Vo
I =s

De naar het filter te voeren spanning v wordt van
u

de andere transistor afgenomen dan v u1 die naar de stuur-

schakeling gaat. Dit is enkel gedaan om de lay-out van

de print te vereenvoudigen.

De

Voor kleine v. is V =-1,5V, zodat
].. 0

Rc·RD
v l=v =v .• R R .10.0,8

u u].. e· T

8 2.10
=vi·5,~.0,47 .8=250v.

]..

Voor ;U2>(3,3-1,5)=1,8V geldt:

..~ - ( 1+V .• 3 12 •u ]..

810.~.
,. :1.
v =u 1+4680.~.

]..

,. ,. ,. 120
v u2=1,8V wordt bereikt als v u1 =0,12V, dus als v i = 250~,5mV.

Voor grote ~. gaat ~ naar 810/4680=170mV.].. u
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De Mixers (125 khz - 5 khz)

Omdat ringmodulators bij deze relatief lage

frekwenties niet goed meer werken is gebruik gemaakt

van een synchrone modulator/demodulator,oA79§.

,.......----_0---.......... of IS- V

I
L _

I
I

I
I,
I
I
I
I
I,

2: Re"1()Jl,

Jl
I

I Ilfl

I--~----+------------#--Q-/fV

fig.20

Hierbij wordt het sinusvormige ingangssignaal

van 125 khz versterkt door een verschilversterker

bestaande uit T 1 en T2 • Door transistoren T
J

tim T6
wordt de collectorstroom in het ritme van het

carriersignaal beurtelings door punt A of punt B

geleidt. De stroom door R is dus het versterkte
c

ingangssignaal, vermenigvuldigd met een blokfunktie

Wil men bij ingangssignaal 0 geen carrier

signaal op de uitgang, dan dienen de beide stromen
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I
1

en I 2 gelijk te zijn. Dit kan met Pl ingesteld

worden.

Behalve het ge"enste signaal

komen ook nog voor:

A cos(2tt.245.10J.t)

~A coS(2~.2J5.10J.t)

~A cos(2~.485.103.t)

enz.

Het signaalniveau aan de uitgang wordt behalve

door R bepaald door R • Deze is zo gekozen dat
e c

de versterker met de automatische versterkings-

regelingniet te veel vervorming veroorzaakt.
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De Zuigfilters

Het bleek dat het aktieve RC-filter sommige

mengprodukten van de mixer niet voldoende onder

drukt. Bij'hoge ingangsniveau's verstoorde de

somfrekwentie 245khz de 5 khz component. Bij lage

signaalniveau's bleek, ondanks het afregelen van

P1' een 120 khz signaal de gewenste component to

verstoren. Dit moet geweten worden aan een capa

citieve koppeling tussen carrieringang en uitgang.

Daar een capacitief inkomend signaal 90 0 in fase

verschoven is ten opzichte van een signaal dat

ontstaat door het niet gelijk zijn van I
1

en I
2

kan deze verstoring niet gecompenseerd worden door

een scheef zetten van P1.

Om deze 120 khz en 245 khz componenten weg

te filteren, zonder de 5 khz component een te

grote fasedraiing te geven, kan men een zuigfilter

toepassen (fig.17).

+fs-V

:fig.2r

IT
I I~/'I I ..,

t,
X'

li/t -

if =l~ := &1~H

C(,= 680fF

C;. =l,711F

RL1 en RL2 zUn de verliesweerstanden van de spoelen

L 1 en L2 • Voor W=1/VL 1C1 en ~=1/VL2C2 vormt een

van de kringen een kortsluiting. De overdrachts

functie is dan:

resp. •
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Nu geldt voor de kwaliteitsfactor Q van de spoelen;

wL
Q= -n

L
R =wL

L Q

. Met Q=+600 vindt men voor het 125 khz filter

3 6 -6R - 2n.125.10 • 20.10 = 0,8St
L- 600

Dus de demping van de 120 khz component is

1020. log 0,8
330 =;!:52dB

1

draaiing tussen de twee schakelingen
oduidelijk minder dan 0,3 is.

op dezelfde manier vindt men voor de demping van

de 245 khz component 49dB.

Voor de 5 khz component kan men de spoelen als

kortsluitingen beschouwen en is de overdrachts

functie

1
jW(C

1
+C 2 )

H=
R 1

+ j L(J( C1 +C2 )

De fasedraaiing is dus 2~.5.103.R(C1+C2) rad.

Net R=330.st, C1=2,7nF, C2=680pF vindt men 0,03rad.

=1,8°. Als de onnauwkeurigheden in de R 1 s en C's

2~ zfjn, bedraagt het maximale verschil in fase-
o0,07 , hetgeen
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HOOFDSTUK III

De Frekwentiegenerator

Zoals uit fig.1 blljkt moeten, uitgaande van

de 5 Mhz standaard, behalve de 125 khz signalen

voor de amplitudemeting, ook frekwenties van 18 Hhz,

9 Mhz en 120 khz gegenereerd worden. Omdat dit

niet direct door deling te realiseren is, zal

men een PLL moeten toepassen. Het principeschema

ziet er als voIgt uit (fig.25).

0
f~$e !q()r

£leo '-.., de.{ec.(. t,-,!:ft ,.
t

I I .;. h tlefe" 1
I . I

fig. 2~

Voor de frekwentie f is 500 khz gekozen terwljl
o

de veo oscilleert op 36 Mhz. Hiermee wordt n dus

72. De gevraagde frekwenties worden door deling

uit het 36 Mhz signaal verkregen.

III.1 Theorie

De relatie tussen ingangssignaal en uitgangs

signaal is (zie [7]);

waarin 9.(s) en e (s) de laplace getransformeerden
1. 0

van de fase aan resp. de ingang en de uitgang zljn;

K¢ de gevoeligheid van de fasedetector is (quotient

van uitgangsspanningvariatie en variatie van

het faseverschil aan de ingang); KF de overdrachts

functie van het laagdoorlaatfilter., en KV de

gevoeligheid van de veo is (quotient van verande

ring in uitgangsfrekwentie en die in ingangsspanning).
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Heeft het laagdoorlaatfilter een configuratie

zoals in fig.23 is aangegeven, dan is

, + T
1

S

T
2

S

met T,=R2 C en T2 =R 1C. Yerwisselt men de beide

ingangen van de fasedetector dan valt het minteken

weg tegen dat van de fasedetector en wordt de

totale overdracht:

e. (s) n('+T 1s) n( 1+T 1s)
1

e (s) = = 22 25s0 s nT2 s
1-+ +

K¢ Ky
+ T,s + , 2 I(JnWn

met w== VK¢ Ky == loopbandbreedte
n 1'1 T 2

en f = VKfJ "v ( ::i) == dempingsfactor.n T2 2

III o 2

.

'"

De Gerealiseerde Schakeling

Als fasedetector wordt het IC Mv4044 van

Motorola gebruikt dat tevens een voor dit type

fasedetector benodigde "charge pump", en t",:ee

als darlington paar geschakelde transistoren

bevat ~ (fig. 2 l}).

De eigenlijke fasedetector heef't twee ui tgangen

(PU en PD) die beide hoog blijven als de negatieve

flanken op de referentieingang en de VCO-ingang

samenvallen.
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Als het VCO-signaal naijlt ten opzichte van

het referentiesignaal, wordt de PU uitgang laag

gedurende de tijd die verloopt tussen de negatieve

flank van het referentiesignaal en die van het

VCO-signaal. Op dezelfde manier komt er een

negatieve puIs op de PD uitgang als het VCO-sig

naal voorijlt ten opzichte van het referentiesig

naal.

Om deze PU en PD signalen geschikt te maken

voor het loopfilter worden ze aan een zg. II charge

pump" toegevoerd. Het het filter krijgt men dan het

schema van fig.24.

+fV

pp
tef·
in riSe 8,

Vco de{e£t. PU -=-.
m "- P, ./...........

chil"'ge P"I17P

fig.24

Als zm...el PU als PD hoog zjjn (TTL-niveau)

+sL'

is D1 gesperd, evenals de basis-emitter overgang

van T 1 • T 2 wordt ~an via de 3k9 weerstand en de

basis-collector overgang van T 1 in verzadiging

gestuurd. De basis van T4 komt dan op 1VBE (O,7V)

ten opzichte van aarde.' Gebruikt men als verster

ker om het loopfilter mee op te bouwen, het

darlingtonpaar van het IC met een belastingsweer

stand,dan bevindt de ingang van het filter zich

in,~~stationnaire toestand op 2VBE • De basis

eelleotor overgang van TS zal d~s gesperd zijn.

Er loopt ~us geen stroom door R1 en de uitgangs

spanning van het loopfilter blijft constant~
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Wordt PD laag dan gaat de basis-emitterdiode van

T
1

geleiden en wordt T 2 gesperd. T
J

geleidt en diens

basis bevindt zich op 2V
UE

ten opzichte van aarde.

Door de spanningsdeleri:n'de 'erilttterl:ejjd:tngc~a:nL'1;4
wordt de basis van T

S
op4VBE en diens emitter

op 3VBE gehouden. Dit is 1VBE boven de spanning

op de ingang van de darlington, en dus ook boven

de ingangsspanning van het loopfilter in de station

naire toestand.

Is PD hoog en PU laag dan gaat D1 geleiden en

komt de ingang van het loopfilter op 1VBE ten ap

zichte van aarde. De charge pump zorgt er dus voor

dat de negatieve pulsjes op de PU en PD uitgangen

van de fasedetector omgezet worden in negatieve resp.

positieve pulsjes ter grootte 1VBE rond een sta

tionnaire waarde van 2VBE •

Door het laagdoorlaatkarakter van het loopfilter

en de condensator die parallel aan de VeO-ingang

staat is aIleen de gemiddelde waarde van deze

pulsjes bepalend voor de VeO-frekwentie.

Bovendien inverteert het filter, zodat

een negatief pulsje op PU inderdaad een verhoging,

en een negatief pulsje op PD een verlaging van

de uitgangsspanning van het loopfilter en dus ook

van de uitgangsfrekwentie van de veo bewerkstelligt.

Als het VeO-signaal bijna J60 0 naijlt ten op

zichte van het referentiesignaal dan is de uitgangs

spanning van de charge pump 1V
BE

, ijlt hetbijna

3600 voor dan is die spanning 3VBE. De gevoeligheid

van de fasedetector plus charge pump is dus:

2VBE 1 4v
K¢ =~ =~ = 0,12 V/rad.

Bovendien regelt deze fasedetector het faseverschil

tussen veo en referentiesignaal naar 0 0
•

Uit metingen blijkt dat de gevoeligheid van
6de veo KV 42.10 rad./Vs bedraagt.
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Wil :nen h.~t loopfilter opbouwen met behulp

van een versterker bestaande uit het darlington

paar plus een belastingsweerstand, dan dienen in

verband met het niet ideaal zijn van deze versterker

aan R
1

en R
2

enige restricties gesteld te worden.

Motorola raadt aan R1 en R2 z6 te kiezen dat:

R,..)50fL
.:.

R2 /R 1<10

1k<R1<5k

Aangezien de ingangsfrekwentie van het sys

teem uiterst stabiel is en ook n steeds dezelfde

waarde houdt, kan men een grote dempingsfactor

toepassen. Kies {;18.

Uit de vergelijkingen voorWn en f voIgt voor

R 1 en R2 "

R1

K,f5 KV=
n w2c R2 2Sn'Vnn

R1
= Kp KV

R2 = 2L
'lin C

Met de reeds genoemde waarden voor KO' KV1
j en n vindt men:

R2 3
~ = -- • 1,95.10n R

1

Aangezien bij een PLL de VCO-ruis met een frekwen

tie hoger dan~n ongedempt wordt doorgelaten [~,

kan men met voordeel restrictie b) enigszins te

boven gaan. Gezien restrictie c) werd voor R
1

2k7

gekozen. Voor R2 werd een weerstand van 39k genomen.

Voor W vindt men aldus 28.103 rad./s = +4,5khz.
n -

De condensator C dient dan 33nF te zijn.

Voor de VCO is uitgegaan van het IC MC1648

dat wordt afgestemd met een spoeltje en een variabele

capaciteitsdimde. Het uitgangssignaal is op ECL

niveau. De VCO wordt gevolgd door cen tweedeler,

eveneens op ECL-niveau, en een omzetter van ECL~

naar TTL-niveau die zich beiden in het IC MC12012

bevinden.
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Deze ECL/TTL-omzetter kan ook signalen van

een ECL systeem dat door +5V wordt gevoed (in plaats

van door -5,2V) omzetten naar een TTL signaal

voor een systeem dat door dezelfde spanning gevoed

wordt. Hierdoor kan de hele frekwentiegenerator

werken m~t aIleen +5V als voedingsspanning.Een

schema van het complete systeem vindt men in

fig.25. Daar de stuurspanning van de VCO dicht

bij de voedingsapanning ligt mag deze--laatste

niet te veel van +5V afwijken. Voor een goede

werking moet de voedingsspanning minimaal 4,7V

bedragen.
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HOOFDSTUK IV

De Aanpassing van de Di~italeFasemeter

IV. , De oorspronkelijke schakeling

De digitale fasemeting berust op het volgende

principe. Van twee 5 khz TTL-signalen v, en v 2
wordt er een geinverteerd. v, en v 2 worden nu

achtereenvolgens aan een NAND-poort en een inverter

toegevoerd. De lengte van de uitgangspuls p hiervan

(v'.;2) ~s een maat voor de absolute waarde van

faseverschil tussen v, en v 2 • Bovendien is een

indicator ingebouwd om te detecteren of het fase

verschil positief of negatief is.

Pl~ _
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Het signaal v 2 gaat bovendien

deler die om d~ 50ms een resetpuls

Hiermee wordt (o.a.) de teller van

naar een 250-

P a:fgee:ft.rs
een poort gestart

die 100 pulsen p doorlaat en daarna weer spert

tot de volgende P (zie :fig.2§).rs

11,

t----...---~P7 S
'-";'..:..L...-.l

r---------------+ltll~,.

:fig.2~

Deze 100 pulsen p schakelen nu een poort open

en dicht, die pulsen met een frekwentie van 18 Nhz

doorlaat. Deze worden a:fhankelijk van de stand van

de +/- indicator opgeteld o:f a:fgetrokken in een

teller en aan het einde wordt diens stand door 100

gedeeld. Zo hee:ft men het :faseverschil in'digitale

vorm gekregen en het kan op een display zichtbaar

gemaakt worden. Een complete beschrijving vindt

men in [4J.

IV.2 De aangebrachte veranderingen

Het bezwaar van dit principe is dat de tellers

voor de generatie van P en voor het a:ftellen vanrs
de 100 pulsen p, geen zuiver kloksignaal toegevoerd

krijgen, maar pulsen waarvan de kwaliteit a:fhankelijk

is van die van de ingangssignalen v 1 en v 2 •

Daar deze a:fkomstig zijn van een in ruis ver

zonken sinaal, kan het voorkomen dat op een tijdstip

waarop een opgaande o:f een neergaande :flank hoort
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voor te komen v
l

en/of v 2 eltl~ele malan van hoog

naar laag en weer terug schake len alvorens in

de definitieve stand te blijven. In dat geval

raken de tellers voor P en 100 pulsen p Itin. rs
de war It •

Men kan dit in grote mate ondervangen door

beide tellers vooraf te laten gaan door een

monostabiele multivibrator die bij een opgaande

flank aan de ingang een blok met een lengte

van 1,5ms (3/4 periode) afgeeft. Gedurende die

tijd is de multivibrator ongevoelig voor verdere

veranderingen op de ingang.

~!tJ[_ill_lli_illll--Jm_

f$~_.~ ]----.lI--:--~U~_
Wil men 100 maal het faseverschil meten dan kan

men in plaats van 100 pulsen p te tellen ook 100

perioden aan een ingang tellen. Nen kan dus de

100 pulsen p teller voeden met Letzelfde signaal

ala de teller voor P . Dan is er maar een extrars
monostabiele multivibrator nodig. Het schema ziet

er dan uit als in fig.~~ is aangegeven.

sv
7ltllJ

+1-
__----I intlkillr-------------~Ie/If,..

fig.g~
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Meetresultaten

Bij het testen van de gebouwde schakeling is

gebruik gemaakt van de netwerkanalysator HP3570A.

Deze heeft twee uitgangen die identieke uitgangs

signalen afgeven. Op de twee ingangen kan men dan

van twee signalen met dezelfde frekwentie als die

op de uitgangen de amplitudes en het faseverschil

meten. De meetopstelling zag er uit als in fig.28

is aangegeven.

A2
Au~

~h

~/W
h

Hp3flpA
t J

Pm A1
~H 4' J

(

fig.28

De ingangsimpedantie van de netwerkanalysator

is lM~ zodat zijn uitgangen praktisch aIleen belast

worden met de 10 Mhz-125 khz mixers, (50n). Een be

paald faseverschil kan men instellen door de lengte

van de snoeren a en a' te varieren. De hoogste

gewenste amplitude wordt met de aan de netwerk

analysator gekoppelde frekwentiegenerator ingesteld;

een kanaal kan men in stappen van 10dB verzwakken.

Als de snoeren b en b' en c en c' (twee aan twee)

gelijke lengte hebben dient de uitlezing van de

netwerkanalysator en de te testen schakeling gelijk

te zijn.
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De nauwkeurigheid van de netwcrkanalysator

wordt als voIgt omschreven:

lineariteit:~0,2° (absolute fout

extra fout als 1 ~lhz f 13 Hhz : + 1 0

extra fout als -20 dBm ampl. -70 dBm

Bij de metingen dient amplitudemeting A1 (fig.1)

in lock te zijn. Daarom wordt hieraan continue

een signaal van -15 dBm toegevoerd. Wordt het

andere signaal achtereenvolgens 0, 10, ••• 40 dB

verzwakt dan krijgt men voor de fasemeting de vol

gende meetresultaten.

netw. te testen na verw.
verzw. an. schak. versch. inR'anR'en

77, 1 ~) 75,7
0 0

-75,3OdE -1 ,4

10dB 76,3
0

75,0
0 0

-1 ,3

20dB 76,2
0

74,9
0 0

-1 ,3

30dB 75,9
0

74,5
0

-1 ,4 0

40dB 75,6
0

74,5
0 0

-1 ,9

netw. te testen na verw.
verzw. an. schak. versch. ingangen

OdE +0,2 -0,8 -1 , ° + 1 , 1

10dB -0,1 -1 , 1 -1 , °
20dB -0,1 -1 , 1 -1 •°
30dB -0,2 -1 ,4 -1 ,2

40dB -0,3 -1 ,9 -1 ,6

netw. te testen na verw.
verz,y. an. schak. versch. ingangen

OdB -76,4 -77,6 -1 ,2 +78,0

10dB -76,7 -77,9 -1 ,1

20dB -76,8 -77,6 -0,8

30dB -76,8 -77,6 -0,8

40dB -76,7 -76,9 -0,2

Verwisselt men bij OdB verzwakking de igangen

van de schakeling, dan inverteert de uitlezing met

een nauwkeurigheid van 0,4 0 hetgeen op een verschil

in fasedraaing tussen de beide schakelingen van

minder dan 0,2 0 duidt.
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Het verschil tussen de uitlezingen van de geteste

schakeling en de netwerkanalysator verandert bij

het verzwakken nooit meer dan 1 0
• Daar voor de net

werkanalysator geen absolute waarde van de fout in

de fasemeting wordt opgegeven, en de te testen

schakeLing op een digitaal principe werkt~ komt

het constante deel van het verschil tussen de twee

uitlezingen hoogst waarschijnlijk (voor het grootste

deel) voor rekening van de netwerkanalysator.

Bij de amplitudemeting werden de volgende

meetresultaten genoteerd. Bij de omrekening van

de uitgangsspanning in dB is uitgegaan van 2,6v

bij -1SdBm.(=14,62V bij OdBm).

A
1

A
2

ing. uitg. uitg.
niv. spann. dBm spann. dBm

-10dBm 4,48V -10,3 4,70V -9,9

-1SdBm 2,62V -14,9 2,SSV -1S,2
-20dBm 1,48V -19,9 1,36v -20,6

-25dBm 843mV -24,8 764mV -25,6

-30dBm 469mV -29,9 434mV -30,S
-3SdBm 264mV -34,9 248mV -3S,4
-40dBm 144mV -40,1 143mV -40,2

-4SdBm 78mV -4S,4 86mV -44,6

-SOdBm 39mV -5 1 ,6" S4mV -48,7

-SSdBm 11 mV -62,S 38mV -S1 ,7

Het blijkt dat tot -4SdBm de uitlezing een

nauwkeurigheid van 1dB heeft.
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