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1. Inleiding

Er bestond in de vakgroep EEB een plan om een onderzoek
te verrichten naar de frekwentiestabiliteit van een sig
naal dat wordt opgewekt door een z.g. frekwentiesynthesi
zero Dit is een generator, die in staat is om een groot
aantal verschillende frekwenties op te wekken, uitgaande
van een zeer stabiele referentieoscillator(kristaloscilla
tor). Men kan een dergelijk apparaat opbouwen m.b.v. z.g.
phase-locked loop schakelingen(voortaan PLL genoemd). In
het bijzonder de PLL, die als fasedetector een sample-hold
Bchakeling heeft, is hiervoor geschikt, omdat een derge
lijke fasedetector een zeer "schone" uitgangsspanning heeft.

Het uitgangspunt van onze beschouwing is het blokschema
van de frekwentie synthesizer 3330 AlB V~~ Hewlett-Packard
(fig. 1.1.). Deze synthesizer kan signalen leveren met een
frekwentie varierend van 0 tot ongeveer 13 MHZ, in stappen
van 0,1 Hz. (lit .(1))

Ui t het si gnaal van de kristaloscillator van 20"MHz vrordt
d.m.v. deling door 200 het referentiesignaal f~ van 100
KHz verkregen.
n.m.v. "fase-locked loops"(PLL)worden hieruit de frekwen
ties N1 x f~ tim N~ x f~ gemaakt1waarbij het getal N 4 va
rieert van 198 tim 327, de getallen Nt en N 3 van 198 tim
297 en het getal N~ van 200 tim 299.
D.m.v. "summing loops"(+)wordt bij de frekwentie N, x :fr
opgeteld de frekwentie Nt+t X fr/lOO.

Het ui tgangssignaal f out wordt verkregen door het signaal
van de laatste summing loop te mengen met dat van de kris
ta1oscillator.
ITe kunnen voor fout noteren:

-'- -It _I
fo,,~ =(N1 + 10 Nt + 10 NJ + 10 N't- 200)x fro

Voorbeeld: N. = 309
N'l = 220
N3 = 231
NIt =244

Wil het zin hebben om zo nauwkeurig een frekwentie te ge
nereren, dan moeten hierbij aan PLL 1 en de daarbij behoren
de smnmingloop zeer strenge eisen t;a.v. de frekwentiestabi
liteit worden gesteld. Immers, een afwijking in de frekwentie
van deze elementen komt geheel in het uitgangssignaal voor,
terwijl een afwijking in de andere PLLts en summingloop's
slechts voorJ:W of nog minder in het uitgangssignaal voorkomt.

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van een onder
zoek naar de frekwentiestabiliteit van een oscillator in een
PLL-schakeling, waarbij we Yoernamelijk ge!nteresseerd zijn
in de instabiliteiten, die zich afspelen binnen korte tijden
«1 seconde, "short term stability").
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fig. 1.1. Blokschema van de frekwentiesynthesizer 3330 AlB
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2. De phase-locked loop.

2.1. Algemene beschouwing.

fig. 2.1. Blokschema van de PLL
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De VeO("voltage controlled oscillatorU)wekt een frekwentie
we Ope Op de fasedetector is dan een frekwentie w~ =wc/N
aanwezig. Stel nu, dat er op een gegeven ogenblik geldt, dat
w~ gelijk is aan de referentiefrekwentie WR, dan is het uit
gangssignaal van de fasedetector evenredig met het faseverschiJ
tussen de twee ingangssignalen. Deze spanning wordt gefilterd,
versterkt,en stuurt weer de veo. Je hebben dan.een regellus
gekregen, die elke verandering van de veo tegenwerkt. De
frekwentie we zal dus gelijk blijven aan N X w~.
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Bij beschouwingen over de PLL komen twee verschillende
aspecten naar voren. In de eerste plaats het regeltech
nische aspect. We moeten zorgen, dat we een stabiele re
geling krijgen. "Stabiel" VIiI hier zeggen: het oscillatie
vrij zijn van de regellus. ~.'le kunnen deze stabil'itei t
meestal beschrijven in termen van z.g. overdrachtsfuncties.
In hoofdstuk 2 zal deze problematiek verder aan de orde
komen.

Een ander aspect, dat in hoofdstuk 3 naar voren komt, is,
dat we in ons geval een zo stabiel mogelijk uitgangs
signaal van de veo willen hebben. "Stabiel" betekent. hier,
dat de frekwentie zo weinig mogelijk fluctueert.
In het algemeen is het zo, dat een kristaloscillator
als referentiesignaalbron wordt gebruikt. Een kristal
oscillator heeft de eigenschap, dat zijn frekwentiesta
biliteit over de lange termijn erg goed'is , terwijl op
de 1;{orte termijn bezien er juist nogal wat fluctuaties
in de frekwentie kunnen optreden. De veo is, in verband
met het grote frekwentiegebied dat deze moet kunnen be
strijken, een LC-oscillator. De stabiliteitskarakteris
tieken van deze oscillatoren zijn juist tegengesteld aan
die van kristaloscillatoren. Op de lange termijn bezien
is de stabiliteit slechter dan van een kristaloscillator
(drift), terwijl op de korte termijn de stabiliteit juist
beter kan zijn dan van een kristaloscillator.
Als we nu een PLL willen dimensioneren met een zo stabiel
mogelijk uitgangssignaal, dan moeten we de veo op de lange
termijn synchroniseren met het referentiesignaal, en op
de korte termijn vrij laten oscilleren. Dat betekent, dat
de PLL een bepaalde bandbreedte zal moeten hebben.
Deze optimale bandbreedte kunnen we met het loopfilter
instellen. Een tweede functie van het loopfilter is het
onderdrukken van ongewenste stoorcomponenten in het uit
gangssignaal van de fasedetector.

Twee belangrijke eigenschappen van een PLL zijn de volgen
de:

1. Houdgebied("hold-in range tl
)

Stel dat de PLL gesynchroniseerd is, vvaarbi j (JR = wc::o
(weo is de frekl7entie van de vrijlopende veo).
Als we nUWk langzaam veranderen, dan zal we volgen.
Het houdgebied is nu die waarde van w~ - l.J co , Vlaarbij
de PLL nog juist gesynchroniseerd blijft.

2
frekwentieverschil
lIin lock"zal komen.

Het vanggebied is van belang bij een verandering in de
deelfactor N: we moeten de veo voldoende dicht in de buurt
van de gewenste frekwentie brengen om de PLL te laten van
gen.
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2.2. Theoretisch model van de sample-hold fasedetector.

We kunnen de sample-hold fasedetector voorstellen door het
theoretische model van fig. 2.2. De praktische uitvoering
wordt besproken in hoofdstuk 2.5.2.

Het signaal VC' is afkomstig van de programmeerbare delers.
Uit dit signaal wordt d.m.v. een pulsvormer het signaal ~

gemaakt, waarmee schakelaar S wordt gestuurd. Deze schake- ~~-~2
laar verbindt condensator C periodiek kortstondig met de
referentiespanning ~R. Op de momenten dat S gesloten is,
laadt C zich op tot zijn spanning gelijk is aan de referen
tiespanning op dat tijdstip.

We zullen nu eerst het gedrag van deze fasedetector bezien
als de PLL is gesynchroniseerd zoals in hoofdstuk 2.1. is
aangenomen n.l.: w; =w~
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Om de volgende beschouwing te vereenvoudigen veronderstellen
we eerst dat ¢: (t) ::= 0 is.
Op de sampleti jdstii.!pen -t -= le'S geldt voor de referentiespanning:

"R (k'T;)= AR sin [WR kTs + P" (kl;n

Aangezien Ts geIijk is aan 2.%e' = 2.1t'~Rg8_at di t over in:

"12 (kTs):a PrR $;" [lk7r + ¢R (iriS)] == FT~ ~;" [ ¢R lklS))
Het is dus net alsof we in plaats van het signaal ~Rlt} nu
het signaaIARs;,,[ ¢ld~)] bemonsteren. Dit is in fig. 2.3.
getllustreerd. Tevens is hierin te zien, dat het uitgangssignaal
van de sample-hold schakeling trapvormig is. Als er een loop
:filter aanwezig is Vlordt deze spanning afgevI-akt.
lie kunnen aannemen dat all'een de grondgolf van deze trapvormlge
spanning aanwezig is, die dan echter weI een tijdsvertraging
1$/1. heeft.
Voor de uitgangsspanning van de sample-hold fasedetector
kunnen we nu noteren:

-iw 15A.
eu l~) = Aft sitl [ ¢R 0·\1 e

We kunnen dit uitbreiden tot een algemener geval, n.l. datt/J: lb) nu niet nul is. 'Je moeten dan ¢a Cf-) vervangen door
~ It·~ - ¢c' {f:) :

(2-1)
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Ret blijkt dat het met deze fasedetector mogelijk is dat
de PLL niet alleen ~ynchroniseerd bij ~~':~R , maar ook
bij we',=- IUR/n (n = geheel). Voor de verklariI.?-g hiervan bezien
we fig. 2.4, waarbij voorlopig weer eerst SIS/aJ ~ 0 is
aangenomen.
We zien dat het referentiesignaal nu niet elke periode wordt
bemonsterd, maar om de n perioden. De rede nering gaat nu
analoog aan het voorgaande : het is weer net alsof we een
signaal AR s;" [ -R t.)] bemonsteren, waarbi j ¢1ft £...) nu het
faseverschil is tussen "'R en de n- harmonische van I>c.' •

We gaan over tot het algemene geval, dat ¢~t~J niet gelijk
is aannul. Voor de n e harmonische van ~c.'(h~ kunnen we dan
schrijven:

sin (n Ie [we't +- ,se'0)]) 1: S,'" (wt t + ¢c;u lU)

waarin: W:" = n. w:, e" rtJ;' tE) = n. s6c'tl:J
De uitgangsspanning van de sample-hold fasedetector wordt nu:

-i~T%
e~lbJ =- AR Sin [ PR Lt-) - ~:"t)] e

Bedenken we nu dat geldt: f>c'{E):o ¢C{I:)/N (zie fig. 2.1.)

en dus: ¢c"(I;) = Z ¢c.£t)

Dan krijgen we voor eu [Eo) :
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2.3. Model van de PLL

We zullen nu een lineair model afleiden voor de PLL(lit .[2)
We maken hierbij onderscheid tussen twee gevallen:

a) met loopfilter en b) zonder loopfilter.

2.3.1. Met loopfilter

In het algemeen zal het z6 zijn, dat het loopfilter bij zulke
lage frekwenties al begint af te vall en, dat het gerechtvaardigd
is om de tijdsvertraging van de fasedetector te verwaarlozen.
In de formule voor de karakteristiek van de fasedetector
kunnen we dan de term e -i14T3/'2. weglaten, waardoor deze over
gaat in:

(2-3)

Ala de overdrachtsfunctie van het loopfilter en de versterker
K, T"Cp) is, en de impulsresponsie i-(, .p{t~ , dan geldt voor het

stuursignaal van de veo:

Als de gevoeligheid van de veo/ is, d.w.z.:

d ¢c"tf) n
en ol~ = N/ e, If) (2-5)

dan krijgen we de volgende niet-lineaire differentiaalverge
lijking:

(2-6)

Om hieruit het lineaire model te kunnen afleiden nemen we
aan, dat het faseverschil tussen de beide ingangssignalen
van de fasedetector zeer klein is:

(2-7)

zodat:

(2-8)

We krijgen nu een lineaire differentiaalvergelijking:

(2-9 )

We gaan nu over naar het frekwentiedomein, door de Laplace
transformatie toe te passen:



Uit form(2-9)ontstaat
functie:

/I

H(p) deP jc (p) =
lR (p\
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dan de z.g. gesloten Ius overdrachts-

Va:n belang is ook de open Ius overdrachtsfunctie:
Jtt'$f(p)

1>
(2-11)

Het lineaire model is in onderstaande figuur weergegeven.

SCp)

r,....---------J.-~--------__.,.

/'I
AR f-- k', F(r) - -p

I
r-- N tl

fig. 2.5. 1ineair model P11
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2.3.2. Zonder looufilter

De trapvormige uitgangsspanning van de sample-hold sehakeling
wordt nu niet meer afgevlakt(zie fig. 2.3). Ret defini~ren van
de funeties Hlp) en ~{p) W'ordt nu zeer aanveehtbaar. Om toeh een
stabiliteitseriterium af te leiden bezien we het model zoals
dat gegeven wordt door fig. 2.6.(lit .[3))

(OSe! Va ... ""R

I r------- ----
I ' --- ---I

ili)iO 1,+ _.tC~ : :,.o;T;.'l~ ,
r rc. A I I I

I R I I

I - I ' SL_ _ I : lC I
L ~

e14 b·)

K, /f 1
n

(F(p)=1}
IV

V'rst-e.....~.. v,o de lets

We nemen ter vereenvoudiging van de berekeningen: ¢Rll)~o

(aarde :)
,/

stel dat op t = 0 geldt: r~<:"{d] =- ¢,: "'<.
(lineair model) t=o.

1 rad.

- ,,

#
De eapaei tei t e vlordt opgeladen tot: - AR rp,o
De veo heeft een integrerende werking: d:{{~J = _ (~/ ~I All) 'A:

waarui t voIgt: ¢/Ii) = ¢c: _ k" the: /;: ~~'[1- k's f] . =' k$ J

Op het volgende sample tijdstip l: T$ geldt:[¢/'O}],:-rs= ~:[1-J.<$~]

In fig. 2.7. zien we, dat, om een stabiele PLL te ~rijg~n,

we moeten eisen [..L III )] ,.A ""
'f'e t f: • ,..~ ,,>, - 'r~t>

waaruit voIgt: k"~T; .( '1

In fig. 2.7. is tevens de uitgangsspanning van de'fasede
teetor ell U} getekend.
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We zien, dat, indien Ks>YTs , de schakeling instabiel is,
waarbij in het signaal e~l~} een oscillatie te zien is met
een frekwentie geliJ"k aan de halve samnlefrekwentie: .L ._, fJ

• 'l. -r;.

Een bijzonder geval doet zich voor als 6]1
k',= -

G (2-12)
We zien, dat nu geldt:

[ ~ /I(t)] l: 2. Ts = 0 eh [ell £4-) ] t?: TS =- 0

Een verstoring van de fase is na een sample periode weer
vol1edig weggeregeld. ~e zien hier nu ook het grote voordeel
van de sample-hold fasedetector. Als er geen verstorj_ngen in
het faseverschil tussen de veo en het referentiesignaal op
treden, dan is de uitgangsspanning van de sanple-hold fase
detector een gelijkspanning. Dit in tegenstelling tot andere
typen fasedetectoren, zoals de vermenigVuldiger.
Bij een vermenigvuldiger bestaat de uitgangsspanning uit een
gelijkspanning die evenredig is met het faseverschil en een"
stoorsignaal met dubbele frekwentie. Dit laatste signaal zal
de veo in frekwentie moduleren, hetgeen ongewenste zijbanden
tot gevolg heeft. Het loopfilter zal dit stoorsignaal moeten
onderdrukken. Bij een sample-hold fasedetector ontbreekt dit
stoorsignaal in principe, zodat VIe veel meer vrijheid hebben
in de keuze van het loopfilter. In de praktijk echter is er
toch een kleine stoorcomponent t.g.v. overspraak van het
stuursignaal V s waardoor de schakelaar bediend wordt,naar
de uitgang, doch dit is beduidend minder dan de stoorcomponent
in een vermenigvuldiger.

We hebben ons model hier gelineariseerd. Als echter oscillaties
optreden worden de faseverschuivingen tussen de ingangssignalen
van de fasedetector zo groot, dat dit niet meer gerechtvaardigd
is. We moeten de sinusvormige karakteristiek van de fasedetec
tor meenemen in de berekeningen. Dit niet-lineaire element zal
de oscillatie begrenzen.
In de praktijk is het zo, dat er twee gevallen te onderscheiden
zijn.
In het eerste geval is Ks net iets te groot. De oscillatie
wordt begrensd, maar de schakeling blijft in lock, d.w.z. de
VeO-frek~entie is de ene sample-periode te hoog en de volgende
te laag, enz.
Wordt Ks nog groter, dan raakt de schakeling uit lock t.g.v.
de oscillatie.
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2.4. De keuze van het loopfilter

Zoals .reeds in hoofdstuk 2.1. is cezegd, dient het
loopfilter om de bandbreedte van de PLL in te stel1en.

Het loopfilter is geschetst in fig. 2.8.

~
..

""RA

~
'R") ~

0

C r 0

fig. 2.8. het loopfilter

Hiervoor geldt:

met

~. ~a + 1F(p) = _1._ = ---
\I, -PIp + 1

1
0:---

~~C

t
b=----

(RA -I-k>B)C

(2-13 )

(2-14 )

(2-15)

De functie ) ~{jw)1 is geschetst in fig. 2.9.

q
1-+--------~---_t_--------

---------- --- - --- JIo- _
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Indien we de overdrachtsfunctie van het loopfilter(2-13)
invullen in de open-en gesloten Ius overdrachtsfuncties
van het lineaire mode1(2-10)en(2-11), dan volgen hieruit:

Open Ius overdrachtsfunctie:

(2-16)
"Pia + 1K~T(p)

=
P

=

II

S(p) = Ie. (p)

"IJl [p) o~

Gesloten Ius overdrachtsfunctie:

met (2-10)

We kunnen H{p) ook in een andere vorm schrijven:

v~; + V:;}(demPingsractor) (2-20)

l%c+1

+ 1

(natuurlijke frekwentie)

(2~18}

(2-19 )

Voor de '3 dB bandbreedte van I-l(p) (loopbandbreedte)
geldt:

LV3JB ~ '1 , 06 X w
h

We voeren nu in:

fca ,Jer il F[jw)l~ = ~
W_cP

(2-21)

(zie ook fig. 2.8.) (2-22)

Dit is de onderdrukking van het loopfi1ter voor hoge
frekwenties.
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Verder kiezen we ~ = +V2
Dan kunnen we uit (2-20)afleiden dat a en b moeten voldoen
aan:

(2-23)

(2-24)

Bij de praktische realisering van de PLL is het de bedoeling
dat de loopbandbreedte over een groot gebied te vari~ren

is. We kunnen dit doen door een serie loopfilters te bouwen
met verschillende onderdrukkinssfactoren ~ •
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2.5. De practische realisatie van de schakeling
-

Figuur 2 •10• geeft het schema. (Voor detailschema!s wordt
verwezen naar appendix no. I)

r - - - - - - - --- -- - -- - --- -- - - - -- - - -- -- - - .,
I :
, I

, l--=-:----1
I VCO 'I ,
I L. I
I He. (I'tJ !
, I

i 20 HUt I I !
I : 2 '
; Me 101S :

I ~ ~ :_L .1

10l1H1

L"opri/rt....
'Rs TCr)

SHA-S-

~el\:.......~
r-----I '7'.;It$f'·..•...:...1s-I----J

.....co..

Me 1011
M~CL-TTL

10 t1Hl

• 10
SN 'fit.,o •

111Hl

· 10-
SN ~It'o ·

1ooH1

10
SAl 9-lt'3 Q

.ILJ
10 Hil.

Go..~roL1

""R I.9'r,.. cub-

SHA-S"
111---7\ I

, V100klh

fig. 2.10.
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We zien in dit schema een VCO, gevolgd door een serie
delers. Daarna volgt de praktische realisering van de
sample-hold fasedetector. De potmeter P1 dient om de
loopversterking te kunnen instellen. Ret loopfilter is
passief en wordt gevolgd door een eenmaal versterker
(buffer). Met behulp van potmeter p~ \'iOrdt een gelijk
spanning in de loop ingevoerd om de VCO op de juiste
frekwentie af te stemmen.

We zullen nu de onderdelen van dit schema in detail
bespreken.

2.5.1. De VCO en de delers

Als eerste experiment werd gebruik gemaakt van een
spanning-gestuurde functie generator(fabr. Wavetek).
Al spoedig bleek, dat de stabiliteit van een derge
lijke ~C-oscillator ontoereikend was.
Er is toen gekozen voor de getntegreerde schakeling
MC 1648, waarrnee een LC-oscillator gebouwd kan worden.
Door een varicap in de LC-kring op te nemen kunnen we
de frekwentie vari~ren met behulp van een stuurspanning.
De gevoeligheid bleek te bedragen: ~:= 3.1~ .II 10 6 r-.d /.."
Om mechanische invloeden op de LC-kring tot een minimum
te reduceren(microfonie:)~erdvoor deze kring gebruikt
een vaste condensator(mica)en een vaste spoel(zonder
kern,met metaallijm gefixeerd).
Door een gelijkspanning aan het stuursignaal toe te
voegen kunnen vre de oscillator op de gewenste frekwentie
van 20 MHz afstemmen (potmeter 1>7, ).
Voorts werd de oscillator samen met een tweedeler van
een afscherming voorzien.
Hoewel het uiteindelijk de bedoeling is om een program
meerbare deler te gebruiken,werd in eerste instantie
gekozen voor een vaste deler, aangezien een verandering
van het deeltal N met een factor 1.5(van 2000 naar 3000)
geen werkelijke invloed op de stabiliteit heeft.
De deler bestaat uit een z.g. MECL-flip-flop(tweedeler)
gevolgd door een oIDzetter naar TLL-niveaux en 3 tien
delers, waarmee d~s N=2000 werd bereikt.

2.5.2. De praktische realisatie van de sample-hold fasedetector.

Het referentiesignaal is afkomstig van de frekwentie
synthesizer 3330B en het heeft een frekwentie van 100 kHz.
Dit signaal wordt bemonsterd om de tien perioden (n = 10).
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De praktische rea.llsering van de sample-hold fasedetector
geschiedt op een andere wijze dan volgens het model van
fig.2.1.
We maken hier gebruik van twee z.g. "sample-hold amplifiersl!
(S-H-ampl.)van het type 3HA-5(p~alog Devices).
De werking hiervan wordt nagegaan aan de hand van fig. 2.11.
3tel dat op tijdstip t = 0 de control l-ingang hoog is en
control 2 laag. De eerste S-H-ampl. bevindt zich dan in de
z. g. "sample mode" en voIgt het ingangssignaal t.?R •
Op tijdstip t =t. 1 veranderen de control ingangen; de eerste
S-H-ampl. komt in de "hold-model! en houdt zijn spanning
vast op de waarde die hij dan heeft, terwijl de tweede S-H
ample in de "sample-mode" komt en de spanning tJ'T van de
eerste S-H-ampl. overneemt.
Op tijdstip t :: t , + ~ 1$ g3-at de eerste S-H-ampl. het ingangs
signaal "'"It weer volgen, maar nu komt de tweede S-H-ampl. in
de "hold mode" en houdt zijn spanning vast.
We zien dat gedurende de sample periode~ tussen t~ en t 1
de uitgangsspanning~~van de tueede S-H-ampl. gelijk is aan
de sample van het ingane;ssignaal lJ'R op t: t,t •
In het uitgangssignaal~~komt nog een kleine rimpelspanning
voor t.g.v. het schakelen van de sample-hold versterkers.
(dit is de z.g. sample-to-hold offset)
Deze rimpelspanning kan gecompenseerd worden door een
gedeelte van het signaal van een van de control ingangen op
te tellen bij de uitgangsspanning ~ •
Deze compensatie is te vinden op de detailschema's in de
appendix.
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2.5.3. De numerieke waarden van~1 en het loopfilter

~e zullen nu de PLL zo dimensioneren dat we een serie
verschillende bannbreedtes krijgen. Dit dient om de
invloed van de loopbandbreedte te kunnen onderzoeken
op de frekwentiestabiliteit van de VCO(hoofdstuk 3).

a. zonder loopfilter

De meest breedbandige loop krijgen we indien we geen
loopfilter aanbrengen (~~)e 1) • ~e zullen nu de loop
versterking K, bepalen.
In hoofdstuk 2.3.2 hebben we gevonden, dat indien de
factor l-r$ ....J."lAr. 1'(. "/N gelijk is aan Y1"$' , we een optimale
regeling hebben: een verstoring van het faseverschil
tussen veo en referentie wordt na ~~n sample periode
weggeregeld(zie formule'2-12).

-r -4Er geldt: IS =- 10 S·C

AI:: 2.00D

h II: 40

/! = '3. 't ':) x 10,( .....eyv
Kies: A~,. Q. V
waaruit voIgt: k

1
:. 0)?-6/t (~1)

We kunnen voor het instellen van K1 dus een potentiometer
gebruiken {'Pi).

b. met loopfilter

Door een loopfilter aan te brengen wordt de loopbandbreedte
verkleind.

Voor de loopbandbreedte geldt:

W~c:lB ~ 2.,06 x~ zie form. (2-19)en(2-21)

(2-24)

(2-23)met k$ [1 - "F~ - 1/-1 - '2. T~ ]

.b
k1'

We kiezenH'ivreer gelijk aan; (= 10'* "'~c),overeenkomstig a)

IF_ laten we vari~ren van -10 dB tot -50 dB in stappen
van 10 dB.

De waarden van wads, a, b en de elementen van het loopfilter
'R fl , 'R s enC die ';;e dan krijgen zijn in onderstaande tabel
weergegeven.
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1: D Q w3dB "RA ""R~ C ftlter-

(dB) (rqd/s~<: ) [yad/sec:) ln1dh«) (kn) (kJ1) (nt) nj....Jha~

-10 714 2450 5110 100 41 8,6 1

-20' 55,1 551 1550 100 11 164 2

-30 5,16 163 414 100 3,3 1900 3

-40 0,505 50,5 146 1000 10 1900 4

-50 0,0501 15,9 45 4100 15 4100 5

De functies G(p), H(p) en F(p) zijn getekend in fig. 2.12.



open Ius karakteristiek
gesloten Ius karakteristiek
loopfilter

(dB)

r

o

o

fig. 2.12.
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3. De frekwentiestabiliteit van oscillatoren
3.1. Theorie van de frekwentiefluctuaties(lit .[4]tjm[a)

Het signaal van een oscillator kunnen we voorstellen door:

"UJ= A(l;) cos [wot + ¢tt)] (3-1)

waarin v(t)een spanning o:f stroom voorstelt, AU) en 1(/;)
langzaam veranderende tijdsfuncties en Wo konstant is.
We kiezen het tijdstip £:0 z6, dat ¢Ll)een tijdsgemiddelde
van nul hee:ft:

= 0 (3-2)

Dit is ter vereenvoudiging van de berekeningen.
We defini~ren de momentele frekwentie als:

•
wit):= d~ [wo-t + ,U}J = lJJo + rf (l)

en de gemiddelde frekwentie als:
+T/Z

<wi!» = A.;M .-!-j w H} elt
T... CJO T Tf.

- '2

W
o

+ .lim {vJt~) - rI (- %)1 = W
o

T-..co T f

(3-3)

(3-4)

De symbolen <en > betekenen: tijdsgemidelde over oneindig
lange tijd. •
We zien dat ;(i) dus de momentele frekwentieafwijking t.o.v.
de gemidde1de :frekwentie Wo representeert.

We kunnen nu invoeren: de frekwentieafwijking, gemiddeld
over een tijd"C, op het tijdstip t:

-t+rh,

<J) = 1..J ;(1:,') dt' = ~ (t +%) - sIS (-l: - 'C/~ )
t, r 't" 1: (3-:~)

t _l:/~

De variatie hiervan: O""'~[<J>iT.J , voortaan a:fkort door
(j2{r) is nu een maat voor de Jstabiliteit van het signaal IJ'll:).

We kunnen de stabiliteit van een signaal ook uitdrukken
in termen van spectrale dich~heden.
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Er zijn vier verschillende spectra mogelijk:

1. Het complete spectrum van ~l~) [draaggol~ + zijbanden]:>RF 1w}

2. De spectrale dichtheid van A{t) , die gevonden kan
worden, door ~li} door een ideale M~-detector te
sturen en het spectrum van de detector uitgang te
meten.

3. S;lw): de spectrale dichtheid van tJlt), die gevonden
kan worden, door r> l£:) door een ideale .fasedetector te
sturen en het spectrum van de detector uitgang te meten.

4. 5J~j: de 'spectrale dichtheid van iaJ , die gevonden
kan worden, door ~lt) door een ideale FM detector te
sturen en het spectrum van de detector uitgang te meten.

Het spectrum van AU) kwmen \Ve buiten beschouwing laten,
aangezien dit bij stabiele signaalbronnen te verwaarlozen
is. /, \
Van de resterende spectra interesseert ons S; (tuJbijzonder,
omdat we die kunnen gebruiken bij de berekeningen van de
stabiliteit van een oscillator in een PLL.
De overige twee spectra kunnen we uit s¢{~)a~leiden:

a) (3-6)

b) SP.F{l.)) ~ ~ fs; (~+""c) + 5"lw-wo) J (w=t- wo) (3-7)

. (Wo = draaggol£)
(P = draaggolfvermogen)

Er is verband tussen het spectrum :5"o/I.;J en de variatie (J"'2Ir)

In appendix II wordt aangetoond dat geldt:

met

#1">

<r
2
{rJ = ;1< f S;, (w). T{w). dw

-.,.. (3-8)

We zouden nu graag door metingen van a-'2.l~J het spectrum
. ~~{wJwillen bepalen met behulp van bovenstaande formule.
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Er doen zich hier echter een tweetal moeilijkheden voor.
In de eerste plaats is het veel eenvoudiger om uit een
gegeven spectrum S¢{t..J)een variantie te berekenen dan het
omgekeerde. Dit probleem is op te lossen door aan te nemen,
dat we Situ;) in een of andere wiskundige vorm kunnen schrij
ven, bijvoorbeeld als een machtreeks in~.

Alvorens hier nader op in te gaan bezien we eerst een ander
probleem.

Voor de variantie van een grootheidJ[

formule: _ (X)1
v- 1 [X] = X2

In ons geval wordt dit:

geldt de volgende

(3-10)

0-2. (r:) = (3-11)

Omdat
•

<¢>1 =0 gaat dit over in:
1;,1:

<:3-12)

Bij een meting in de praktijk zal N altijd eindig moeten
zijn. 7le krijgen dus een schatting van cr- 2 {z). Het is nu
de vraag o'f deze schatting juist is.
Het zal blijken dat in het spectrum S;/w) een term
evenredig met~voorkomt, waardoor de integraal in form.
(3-8)niet bestaat. q-2{r) zal in dat geval dus C>Q worden,
hoewel we in de praktijk bij een eindige Nook een
eindige schatting van o-2{r) kri jgen.
Om dit probleem op te lossen zullen we een nieuwe variantie
invoeren die deze convergentiemoeilijkheden niet heeft.
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•
Stel, dat \7e N metingen doen van de grootheid < ¢>/;.T
met tussenpozen van T seconden(fig. 3-1) .

T

(f

fig. 3.1.

De defini~ren we de schatting van de variantie ~i/r)
volgens:(lit .[5])

;"'1 (.v,T,T) =....!-{r' [<¢)t;r.r]~- i-ff' <J)hT.7:]1 1(3-13)
N-1 n=o ' IV n:Q 1 J

Indien we ons beperken tot N='J. en T=, (geen dode tijd):

~ '1 (", L) -= ..1. [ <. ¢>L - < ¢> ] ~ (3-14)
'2. z;;;s7: t +1: ~ "Z:

Onze nieuwe variantie wordt nu:

Naar analogie met form(3-8)kunnen we weer een verband
afleiden tussen het spectrum. S¢{w)en de llieuwe varantie
0-2(1.,1:} : (zie appendix III)

coo

<r '" (2,rl = 1-,r;f~ S Jt.,j • T2 (w) </'" (3-16)

met: T" /w) =

=

'l [{ sin (l()f))~ f Sill W"Cl~]
(to ~) f we;

(3-17)

Met deze formule blijken geen convergentiemoeilijkheden
op te treden.
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De functies T{"';)en ~(t.J) zijn ter vergelijking getekend in
fig. 3.2.

0_ .-c.

1
:~.=~. E::. t

;;~~_:
1::::::: '::: •.... .... .~:: ....

o

o'

....;.. ,
~-t- .

I
.. 00

, .

'2.1t

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

3](

~..... -.-

w't'

~--·---H+'"
+tTl....,

f'ig. 3.2.
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We moeten nu nog voor Sj tW)een geschikte wiskundige
vorm kiezen.
Er zijn fysische argumenten voor aan te voeren om het
spectrum $i1kJ)(en dus ook S"t",) )opgebouwd te mogen
denken uit drie componenten. Deze zijn:

c. band-begrensde witte fase ruis:

a.~ -frekwentieruis:

b. witte-frekwentie-ruis:

S. (<<.»= lL
¢1ft Iw I

SJB{W)= 13

elk

~D~)~]) (3-20)
1+(y:.)? .

Zodat:

.S.1/1.,}) = ]) w~ ,
~ 1+ (it)~ I

S~lw~~ I~I +"B + :Dw~
1 + (-%:)1,

We kunnen nu form. (3-16)splitsen in drie delen en
deel afzonderlijk uitwerken. Dit levert 0p:

~ ~ 0
0;. (2;T)=.1../S. {",} rf/.4Jjcli.<J =: A . .2Ah~ ~ A.~ltt;13

2.lt If>Ii 2. 7l
-00

'(3-21 )

(3-22)

(3-23)

(3-24)

(3-25)

'1. 1 fOO """.n f -'lA, -J'l T ]C1i> ('2,-c) '= - Sl {w) ~ /w) dw ;::~ .!. e _ 2 e +1
Q..7C ¥"V r 2. 9. ~

_00 .

1.
een acceptabele benadering voor <it> hiT:J is:

t J).!l~ 1<TIl L?)"'C ) ~ _ • _

~- 'I +%111:

en: \T'1tll,-c~ = o-~ {1.T~ + (J~ ('l.t:~ + <r; ('2)"t:) (3-26)

Om enig idee te krijgen van de spectra.5;',4 , $';13 en S¢J:>.
zijn deze met de bijbehorende varianties 'J'":'L , O"j en crf>
getekend in fig. 3.3. . I. J R
In fig. 3.4. is het totale spectrum Sq, ltv en de bijbehorende
variantie <r2.{1,rj weergegeven, beide m. b. v. logari thmische
schalen.

We hebben nu het volgende bereikt:

We kunnen van een oscillator de variantie ~~(11r)meten
als functie van de middeltijd't'm.b.v. van een z.g. compu
ting counter.
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In de karakteristiek van <rY'2,rJ kunnen we de componenten
O"~)0-\ en (j~ herkennen waarui t we dan. met formules (3-18)
tot(3-26 )het spectrum .s¢ (/oJ) kunnen bepalen.
We hebben dan. langs indirecte weg het spectrum van de
i'rekwentiefiuctuaties :sIt(,,))bepaald.
Zoals reeds eerder opgemerkt is, kunnen we dit spectrum
gebruiken bij berekeningen van-de stabiliteit van een
gelockte oscillator in een PLL.
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wordt gegeven door

form~3-29)en(3-22)
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3.2. Metingen van de frekwentiestabiliteit

3.2.1. De computing counter

Voor de metingen van de variantie maken we gebruik van
de "computing counter" 5360 A(Hewlett Packard).
Als we daarbij gebruik maken van programma 7 van de
uapplications library"(fractional frequency deviation
of oscillators)dan verkrijgen we de volgende meetwaarde:

a: (oJ') =- _1_ _1_ ~ [f. f..] ~ C~-27)
~ T Fo 'tM lfo (~1 - (.~

waarin .f,.... en ~. '1. twee opeenvolgende metingen van de
frekwentie zijn,· ~de gemiddelde frekwentie is en M
groter of gelijk aan 100 moet zijn.

• •
fc".1 -+/'2 <q,)i;,r - <¢>l:.;"'T~7:

Er geldt: . f I -= W
o

(3-28)
o

zodat het verband tussen bovenstaande meetwaarde en de
in het vorige hoofdstuk afgeleide var1~tie gegeven wordt
door:

u "b;C) = { 00 X (J~ (f))?' 0-29)

(Vergelijk formule 3-15),

We kunnen a;. (7) zien als een genormeerde vorm van 0- 2('1 /,-]

3.2.2. De veo, vrijlopend

De meting C1i (~t) van de vrijlopende veo is ui tgezet in
fig. 3.5. Deze meting is verricht aan de oscillator uit
gang(20 MHz )en aan de uitgang van de ~~n na laatste
tiendeler(lOO kHz).
Hiertussen bleek geen verschil van betekenis, zodat we
kunnen'concluderen dat de delers van de stabiliteit
niet ongunstig be!nvloeden.
We zien dat voorr<l m.sec. de meetwaarden onder de bij
programma no. 7 opgegeven meetgrens vallen. Deze meet
waarden kunnen dat niet zinvol meer worden ge!nterpre
teerd. Yergelijken we deze karakteristiek met die van

,fig. 3.3.a, dan zien we, dat we in hetgebied
1. rnse<: < 1: <15ec te maken hebben met j4 ruis.

. 0-; (~) e Cc.~sial\.i ~ 2 X 1t>-9 2. I (Yac4)? Ar (J' ('lJ t:) =b?»S" s = • ~1t41J

Wo = 1~2t)( 1j)J>~:: (2.Df'f'-h)

Hieruit voIgt: A = 1440 (~) '2.

Het spectrum van de vrijlopende veo
;S.' (. A

¢Vc-o tv):::: Iwl



-34-

3.2.3. Het referentiesignaal.

Het referentiesignaal is afkomstig van de synthesizer
3330 B. De stabiliteitsmeting is uitgezet in fig. 3.6.
We zien dat deze karakteristiek overeenkomt met die van
fig. 3.3.0., zodat we hier te maken hebben met bandbe-
grensde witte faseruis. U2 2 1 ) '2 1 )

Volgens formule(3-25 )geldt ~"'(21(h=1)~ (1 + ~Jlr :: ~Jl (1 + ..!:..
De knik in de karakteristiek ligt bij ~ = '25 ~eG 'c
zodat voor.n voIgt: 11 _ "2 i 6 it d .;:;) fl- ..>Lo._ ':IS J( Ii> t"'a /

'Z. '0 S-

Voor "l:';»To geldt: ()2{Q;'t'}~~~, waaruit voIgt,'1
']) = 1j !:Js X Ie-II sec;

Het spectrum van het referentiesignaal wordt gegeven
door <01 1) t.c) '2

~ ~ Ref ("'J) =----
1+ f*)1

3.2.4. De veo. gelockt on het referentiesignaal

In fig. 3.7. zijn de resultaten te vinden van een
stabiliteitsmeting van de veo, als deze in de PLL
is opgenomen. De nummers 1 tim 5 corresponderen met
de loopfilters, terwijl nummer a betekent: zonder
loopfilter.
In het geval, dat geen loopfilter aanwezig is(z.g.
breedbandige PLL), dan blijkt dat de stabiliteit van
de veo gelijk is aan die van het referentiesignaal.
In het geval, dat loopfilters aanwezig zijn, met een
lage afsnijfrekwentie(z.g. smalbandige PLL), blijkt
dat de stabiliteit van de veo bij korte middeltijden
rgelijk is aan die .in het geval dat de veo vrijlopend
was.
Pas bij grote middeItijden wordt de stabiliteit ver
beterd.

Het interessantste geval is dat met loopfilter nr. 2.
We zien dat in dit geval de stabiliteit van de gelockte
veo over het gehele meetgebied beter is dan die van het
referentiesignaal. I"e kunnen dit effect verklaren door
de variantie (j'2.h;t) uit te rekenen, uitgaande van de
stabiliteitsgegevens van de vrijlopende VGO(hoofdstuk
3.2.2.)en het referentiesignaal(hoofdstuk 3.2.3.)
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3.3. Berekening van de stabiliteit van een oscillator
in een PLL.

Om tot een formule voor de stabiliteit van een gelockte
oscillator te komen, kunnen we de faseruisspectra van het
refentiesignaal(Stl>REF (w) )en van de vrijlopende VaG
( Sf/1Vlo (&.,)) )in het blokschema van fig. 2-5 invoeren.

Va> 'POUT 'v

t ,.)l
+

K)~~
1

I1 R f<;F4.,) - - h -
(1<1) - jw N
r

(vco)

fig. 3-8.

~~ blijkt dan te gelden voor het spectrum van de gelockte
oscillator: .

'2 2. I~oS Iw); I Gljw} I [NJ S, (...) -I- I 1 S ((4)
'tpou.-r 1+G(i""~ h q,REF 1+G-ljIilJ t/>vco (3-30)

met G-(jw) = kj:(~) (zie form. 2-11)

gel-dt. HtJ· ...) __ (;.l jw)omdat - (zie form. 2-10)
• 1. + G Li~)

en_ 5J lw) = w~ St/J (w) (zie form. 3-6 )

voIgt uit(3-30):

5.1 (W}=:/H(j...·}/"l.[Iv]?S· (LJ)+/Hlj(J) ?S~ Lw)
TOOT h ¢REF GlJw) rp VCO (3-31)

~ . .
De functies H (JW)en(;.(jw )volgen ui t form. (2-16)en(2-17)
waarin we loopfilter no. 2 gebruiken. . ~

In ~e figuren 3-9 en 3-10 zijn de functies I H (Jw) I en
J~~.':~ 1'2 getekend, evenals de spectra S ~v'o (w) ,f-/fJ'J. S¢RErlw)
en ~iouT~J. Ve zien hierin dat het VeO-spectrum door
een hoogdoorlaatfilter wordt gestuurd en het referentie
spectrum door een laagdoorlaatfilter.
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Het is nu eenvoudig in te zien, dat deze filterwerking
het meest effectief is, indien het snijpunt van deze
beide spectra ongeveer samenvalt met het snijpunt van
de filterkarakteristieken. Ret spectrnm van de gelockte
oscillator is dan zo laag mogelijk.

we zijn nu in staat om met behulp van de formules(3-31),
(3-29), (3-16)en (3-17), de variantie <f'~ (.¥J van de
gelockte oscillator uit te rekenen.
Di t is gedaan met een rekenmachine [appendix IV] •
De resultaten zijn getekend in fig. 3-11, waarin ook de
gemeten waarden van 0-; (¥) zi jn getekend.
De berekende waarden stemmen vrij goed overeen met de
gemeten waarden.

We zien dat we op deze manier een optimale loopbandbreedte
kunnen bepalen, die een zo stabiel mogelijk uitgangssignaal
van de PLL geeft.



-41-

..... ""
." ' ; ~,; (

--



-42-
4. De veo gelockt op een kristaloscillator

We zullen de in het vorige hoofdstuk gegeven theorie
nogmaals aan de praktijk toetsen door de stabiliteit
van een gelockte oscillator te berekenen en te meten,
waarbij echter het referentiesignaal voor de PLL nu
niet van de frekwentiesynthesizer wordt betrokken,
maar van een eenvoudige, zelfgebouwde kristaloscil1ator.

4.1. Kristaloscillator 100 kHz

In fig. 4.1. is het schema getekend van de kristal
oscillator.
De werking is als voIgt te verklaren.
Laten we eerst aannemen, dat het kristal is vervangen
door een weerstand van :1kJl. We hebben dan een '?lien- brug
osc~llator. De oscillatiefrekwentie wordt gegeven door
f=~~RC • Bij deze frekwentie heeft de dien-brug een
verzwakking van 1/3 en een fasedraaiing van 0°. 01' de
niet-inverterende ingang van de operationele versterker
Ll15 is dus 1/3 van de uitgangsspanning ~~ aanwezig.
Om de oscillatie stabiel te houden wordt tegengekoppeld
01' de inverterende ingang van de operationele versterker
met behulp van een spanningsdeler.
Een PET wordt hierbij als regelbare weerstand gebruikt.
De gate van de FET wordt gestuurd door een topspannings
detector. De schakeling stelt zich nu zo in dat deze
spanningsdeler ook een v~rzwakking van 1/3 heeft.

fig. 4.1. kristaloscillator 100 kHz.

*) De L 115 is gecompenseerd voor een closed-loop gain Ix'
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Als we nu een van de weerstanden van de Wien-brug
vervangen door een kristal, waarvan de serieweerstand
'R s gelijk is aan K , dan hebben we een stabiele kristal-
oscillator gekregen. .
Omdat ~5 nogal temperatuursafhankelijk is, wordt een
vaste weerstand R1 in serie met het kristal geplaatst
z6, dat 'Rs<+ R 1 =.'R

Aan deze oscillator is ook een stabiliteitsmeting ver
richt. Deze is in fig. 4.2. weergegeven. We zien, dat
we hier ook weer te maken hebben met bandbegrensde witte
faseruis. Op dezelfde wijze als onder hoofdstuk 3.2.3.
kunnen we hiervoor bepalen:

met ...Q if ('ad
"= 3!t'rJ S )( If.> s

-:D = It"J S' X /O-I? sec..

1 + (-ft) ~

4.2. De stabiliteit van de veo. gelockt op de kristal-
oscillato;r;:,.t-

Aangezien we nu beschikken over de spectra van de vrij
lopende VeO(zie hoofdstuk 3.2.2.)en van deze nieuwe
referentieoscillator, kunnen we weer een optimale loop
bandbreedte bepalen.
Dit gaat geheel analoog aan het gestelde onder hoofdstuk
3.3.

We volstaan met het geven van de resultaten:

Het snijpunt van c'l:e spectra S';'vcc (".J) ~n .[~]1 :5!f 'X-t.ol (f...))

ligt bij 2000 rad/sec(zie fig. 4.3.) . 1. JI-I(Ji.»}~

Het snijpunt van de filterkarakteristieken /H{)I.V)/ eh Gtiw)

ligt ook bij 2000 rad/sec indien we voor het loopfilter
kiezen:

a = 1270 rad/sec
b:= 254 rad/sec

De loopbandbreedte bedraagt dan:
W3dB == ~:>Ob ...ad_

s

Voor de elementen van het loopfilter voIgt: RIl : 100 l<.11
'RB~ tIskJ>.
C ="31.s- n"F

Dit loopfilter is gebouwd, en de stabiliteit van de
gelockte oscil17~or(cr;.ffT) )is zowel gemeten als berekend.
De resultaten z~Jn te ~nden in fig. 4.2. Het blijkt, dat
een goede overeenstemming tussen de gemeten en berekende
stabiliteitskromme optreedt.
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Fig. 4.3. De spectra
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5. Slotbeschouwing

We hebben in het voorgaande gezien, dat het rnogelijk is,
om ui~ de gegevens over de frekwentiestabiliteit van een
referentieoscillator en een vea, een optimale bandbreedte
van een PLL te bepalen.
Bij deze bandbreedte zal de vea, indien deze gelockt is
op de referentieoscillator, een zo stabiel mogelijke
frekwentie genereren.

We maken nog enkele kritische kanttekeningen bij deze
theorie:

1. Bij de bepaling van een spectrum ~it~)Uit een
meting van de variantie 0- 2t'2..LJ moesten we van
tevoren aannernen, dat ~;tw)uit een bepaald aantal
componenten bestond. Dit is een fundamentele
beperking van de theorie.

2. Bij de berekening van het spectrum :>;/w) van de
gelockte oscillator(hoofdstuk 3.3.)is aIleen re
kening gehouden met de invloed van de veo en het
referentiesignaal. De invloeden van de delers en
de fasedetector op de frekwentiestabiliteit zijn
verwaarloosd.

3. Bij de metingen van de variantie a-Zbl'l:) hebben we
aangenomen, dat twee metingen van de frekwentie
direct op elkaar volgden(g~~n dode tijd, zie blz.l,).
In werkelijkheid echter heeft de computing counter
enige tijd nodig om een meting te verwerken, waar
door een dode tijd ontstaat van~3 m.sec.

Ondanks deze tekortkomingen blijkt, dat de theorie
voldoende bruikbaar is om een optimale loopbandbreedte
te kunnen bepalen.

Over de fasedetector valt nog het volgende op te merken.
De fasedetector zal nooit een volkomen storingsvrije
uitgangsspanning geven. De hier gebruikte sample-hold
fasedetector heeft al een veel "schonere" uitgangsspanning
dan b.v. een vermenigvuldiger. ~och zal er nog een zeer
kleine rimpelspanning met een frekwentie van 10 kHz.
(sample-frekwentie)doordringen op de ingang van de veo.
De vea wordt hierdoor een weinig in frekwentie gemoduleerd,
waardoor er zijbanden op 10 kHz afstand van de oscillatie
frekwentie 20 r.IRZ. ontstaan.(z.g. Narrow-band F.M.).
Helaas ontbreken de gegevens over de grootte van deze
zijbanden.
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Bij een definitief ontwerp van een frequency synthesizer
zal men aan dit probleem voldoende aandacht moeten besteden.

Suggesties voor verder werk:
1. Ret ontwerpen van een nog stabielere kristaloscillator.

2. Ret bouwen van een PLL met programmeerbare delers in
plaats van vaste delers.

3. Het dimensioneren van een summing-loop(zie fig.l-la).
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Appendix I
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Delers en sample-hold fasedetector
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Loopfilter en buffer.
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Appendix T1 - afleiding formules(3-8)en(3-9)

Er geIdt:
?(t +X) - 9 (t - LIt]. )

-c

waaruit voIgt: <1>;7::: iz {<fYt+"%J - ef(tf'Z)f(f-TftJ + f'2(i-'A

voor de variantie voIgt:

de viener-Khinchin-relatie

'I" ~ [Lv1:)~ '2
J!.•.•....'...•.. ~lli~ d'"

.....••••. t¥).
4> .. I

Trw)

waarin R~(d = rJ[~+r/7-) <f>(f_T(Z) de autocorrelatiefunctie
van de fase is.

'2 '1.[.] • 12-
<r it:} ==. Ci <t/J>~ '( :;: <¢~. C." ~

~ ;. { t' (I + '/.) - 1 ttl t"'h) !,(If/>.) -t ¢'(1- 'A) ~

= ; .. f R~(~) - 11<'4 Cl:J -> g", (0) r
= ~-a / ~ q5 (,,) - R¢ (TJ~

ltiet >; (~j.:: W "2 $~ (w)

cr t(t) == _'1_'
2.7t

tI:P

= 1l:~' JJp¢, L!l sin 2 (w %) - ~</,L,",) 1.j sin (wi) (os!w~!]c1w

Om~t Sfj5[wj een.·.,e./y.,.en functie is levert de tweede term geen
bijdl-age tot de :.t n,tegraal:

g", 00

• f ... S'q, ("-)Q sih'ltv 'X) d '"

\
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Appendix III - afleiding formules (3-16)en(3-17)

. 2_if ¢L1:-f rA') -¢(i- Yh)-¢lt+3hL )+¢lt,ttj'2)]-

=£~" [0/ ¢Yi -1<;") + s6' Ii - r,t,j + r>!-I:-f 3!2"cj
- '"' ~'It +'I-d fj (-l- '11.) - '-I ~ (I: of TI? ) ¢ Li: of~ r)

+ 2 rf (i - "7:/'1..J ¢ Ii '+ ;',rL ) J

:: ; .. [ ')R1(0) - it R,Ur) + R" (n)]

f 00 [ jwr -j~1.r I
:= ~;-c'l ~(WJ l.t{1- e ) - (1-e ) dw

_or:> .

:0 'I.:r' f S'/"') [eP S;n"( "':) - 'l <;;h '(wr)]<I",

_CP
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Appendix IV

Rekenmachine programma voer de berekening van de
variantie Oi (~f) in het geval dah de vee gelockt
is op de kristaloscillator(hoofdstuk 4).
We maken gebruik van de Algol-procedure "Integral"

input : 1) T (tussen 1 m. sec. en 1 sec.)
2)bovengrens van de integra.a:l:.(IHi)

output: 0; (~)
0010 'S2:.GIN' F

r 0015 'F;;EtL' , PE0CEDUR£'
0020 'V?LUt' B; 'RE~L' X7
0025 '?\RRAY I D.. 2; 'L)''(')'(')L...8Q'.~....

0030 'BEGIN' ,
0035
0040
0045
0050
0055

0210
0215
0220
0225
0230
0235
02AO
02Lj5 END:
0250 'END'

E.> ... C0NTrNuE.. SUGSTEP);

HSUG, HSUGO, SUI;;

DE L!] • EI\!i)'
'El'JD' J

:= E[ AJ; 'G0T0' 8':0 'END';
* ABS(D[2) 'ELSE' 8 ~ XL;
E[Lt]; S'/;OGTH:= '~PLSE';

H := P0S * Hr,UN;
* H» = P0S ''THEN' LAST := 'F~LSE'

H := B - Y-l.; LAST := 'TRUE' '8\10' ..
:= FX"
:= FX;

4; F3 := FX;
'T.~8\j' 8 'ELSE' XL + H; FLt := FX;

+ 32 * F1 + 12 * F2 + 32 * F3 + 7 * FA)/90;

*3 * (F1 - F2) - 3 * (F3 - F2) + (FA - F3));
ABS( Fi'lEA"J) + EE 2]) .;
1/(1 + 1.25 * P» ..

, IF' St~00TH 'THEN' HSUG * HSUG/HSUGO
'ELSE' HSUG;

:= HSUG; S'LOOTH := 'TRUE'

>= 0.01 'T.~El\j' HSUG 'ELSE' 2 * H"
:= 'FPLSE'

SMOOTH := 'FALSE'; 'GJTO' TEST

~yt00TH := 'FALSE' 'Ei\lD';

, TEST 'fj\lO' ..
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0260 'R£Pi.' X.. N.. ('-11 F'FI 01 DO.. p,.... 0.fu Kfo-.. 0.. T/\U.. Fa.. PI.. I.;

0270 'R£AL"p~qAy' D£.. EE1:4];
0280 • INTEGER' BGh);
0290 PI := 3.i41592653554~

0300 £El] := '-5;
0310 £E2] := 2'-7~

0320 EE3] := '-5~

0330 EE -4J :-- 0;
0340 PRINTTEXT( , C'TAU = ')') ~ TAU
0345 £[2] := EEl] * 8 / '8/ <TAUt2)J
0350 PRINTTEXTC'C'B0V5~GRENS= f),); 8G
0360 KF := 2000;
0370 F'F := .04;
0380 A := 1440;
0390 D := 1.717'-7~

0400 0 := 37500;
0410 FO ~= 2'+7 )
0420 M := KF / 0;
0430 N := }{F' * TAU;
0440 M:= A / ~,<F;

0450 DO:= D * KFt2;
0460 I:= INTEGF<AL<X..
0470 CAA / X *
OL!30 FF * Xt2 * (1 + 4 * Xt2 / FF) +
0490 DO * Xt2 / (1 + CM * X)t2) *
0500 (1 + 4 * Xt2))/
0510 (1 + 4 * XtLj) *
0520 4 * SINcN * X / 2)t4 / CN * X)t2
0530 ... 01/ N.. BG / N.. DEI E.. 'FPLSE' .. 'FPLSE');
05LI0 PRINTTEXT<' ( 'SIGMA 2 <DELTA F' / F) = ') ');

~, 0550 PRINT( SORTCI * 2 * KF / PI) / 2 / PI / FO )
\0560 ;NLCR.; i\)LCR~

~
o 'FOR' ,J := 1 • STEP' 1 'U\)TIL' Lj '00'

0-0 PRINTCDEEJ])

059 " 'ENO'
"

''\
\
"',\

\
I
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