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SAMENVATTING

Ret afstudeerwerk is onderdeel van het werk dat de vakgroep EC doet

in het kader van het DIVAC-project, namelijk de bouw van een digitaal

audio-distributiesysteem voor 31 stereokanalen via glasvezel.

In dit verslag worden drie onderdelen van dit systeem behandeld.

1. Er is een optische ontvanger ontworpen en gebouwd, geschikt

voor het datasignaal van 64.5Mbit/sec, 1B2B gecodeerd. De geme

ten gevoeligheid van de ontvanger is -46 dBm bij een bit error

rate van 10- 7 . De maximale theoretische gevoeligheid bij de ge

bruikte frequentie bedraagt -50 dBm. Ret verschil van 4 dB wordt

in hoofdstuk 2 verklaard.

2. Roofdstuk 3 behandelt de phase lock loop schake ling die uit het

1B2B gecodeerde signaal weer een kloksignaal van 64.5 ~lz terug

vindt.

3. Tot slot komt in hoofdstuk 4 de keuzeschakeling aan de orde, waar

mee de gebruiker een van de 31 stereokanalen kan kiezen. Bij het

ontwerp lag de nadruk op gebruikers-vriendelijkheid.
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I. INLEIDING

Mijn afstudeeropdracht is een onderdeel van het DIVAC-project, een

samenwerking tussen Philips, PTT, TH-DELFT en TH-Eindhoven.

DIVAC is een afkorting van 'Qigitale ~erbinding ~bonnee ~entrale'.

Het is de bedoeling dat er eind 1982 in het Natuurkundig Laborato

riurn Geldrop een dernonstratie-opstelling gereed is die laat zien

wat er zoal rnogelijk is in een lokaal glasvezelnet. Via twee glas

vezels wordt een abonnee vanuit een wijkcentrale voorzien van een

telefoonaansluiting, 3 TV-kanalen naar keuze, 31 FM-kanalen en een

aantal nieuwe diensten. Voor de details zie [3].

De taak van de vakgroep Telecornrnunicatie is het realiseren van het

audiogedeelte. Voor de aanvang van het afstuderen was er al een

werkende laboratoriurnopstelling. Deze wordt uitgebreid beschreven ~n

[ I] .

Mijn opdracht was drieledig.

1. Een aantal onderdelen van het systeern verbeteren of wijzigen.

2. Onderdelen waarbij dit niet nodig was kopieren.

Hierbij rnoesten of nog printen ontworpen worden, of schoonheids

foutjes uit bestaande printontwerpen gehaald worden.

3. De verschillende onderdelen samenvoegen t.b.v. het Inhouse

project Geldrop.

Aan de hand van Fig. 1 wordt aangegeven wat er in dit verslag behan

deld wordt. De principewerking van het systeern wordt bekend ver

ondersteld ([1]).
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In het verslag komen de volgende zaken aan de orde.

- De optische ontvanger (hfdst. 2).

Ui tgaande van de theorie ([5], [ 6]) 1.S een n1.euwe optische

ontvanger gebouwd die ~ 4 dB gevoeliger is dan de ontvanger 1.n de

laboratoriumopstelling.

- De klokextractie (hfdst. 3).

Deze wordt verzorgd door een phase lock loop (PLL).



- 7 -

De dimensionering en de maatresultaten van de n~euwe PLL worden

behandeld. In vergelijking met de oude PLL werkt deze op de halve

frequentie (64.512 MHz) en heeft hij een ander type loopfilter.

- De kanaalkeuze (hfdst. 4).

Dit is de schakeling waarmee de gebruiker een van de 31 kanalen

kan kiezen. De nieuwe uitvoering is uitgebreider en gebruikers

vriendelijker dan die in de laboratoriumfase.

Aan de ontvanger wordt in de demonstratie-opstelling een zelfregelende

voeding voor de APD toegevoegd. Deze is gerealiseerd door de stagiair

A.M. Bogers ([4]).

De beide blokkken SPI (station and program identification) zijn door

twee stagiairs gebouwd. De uitgebreide schakelingen t.b.v. de laser

modulatie (inclusief speciale voeding en Peltier-koeling) uit de

laboratorium-opstelling komen niet terug. M.b.v. een n~euwe laser

diode heeft ir. T. Lammers een nieuwe schakeling ontworpen.

Binnen het beperkte tijdsbestek van het afstuderen was het niet mogel~k

om het hele project af te ronden. Ik krijg echter de mogelijkheid om

dit te doen in het kader van een tijdelijk dienstverband. De werk

zaamheden zullen eind '82 afgesloten worden met een eindrapport,

waar~n het complete systeem gedetailleerd zal worden beschreven.

Hierin wordt eveneens de kast behandeld die de onderdelen AID con

versie (14x), multiplexer en code ring bevat. Dit gedeelte is sinds

mei '82 gereed.
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2. DE OPTISCHE ONTVANGER

2.1 Inleiding

De opzet bij het ontwerpen van een nieuwe optische ontvanger was het

minimaliseren van de thermische ruisbijdrage. De ontvanger in de

laboratoriumopstelling was nog niet optimaal ~n dit opzicht. Het

oogpatroon (Fig. 2) laat bij de logische een en nul een gelijke

ruisbijdrage zien. Dit duidt erop dat de thermische ruis de shot

noise overheerst, aangezien de shot noise bij de logische een sterker

is dan bij de logische nul.

Fig. 2: Oogpatroon van de oude ontvanger.

In [5, bIz 11.15 en 11.16J en in [6, par. 3:4.2 J wordt aangetoond,

dat voor een geoptimaliseerde, bipolaire ingang het ruisvermogen

evenredig ~s met het kwadraat van de effectieve ruisbandbreedte:

00

B
n In het geval van een FET-ingang

~s het verloop evenredig met de derde macht van de bandbreedte:

2 B3 C C d I· . . b ..a h a: ., ~s e tota e ~ngangscapac~te~t, estaande u~t d~e van
tnT T

de APD en die van de FET.
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Fig. 3 laat z~en dat het dan boveq een bepaalde bandbreedte guns tiger

is om een ingangsversterker te gebruiken met bipolaire transistors.

Waar het snijpunt ligt hangt af van de ingangscapaciteit CT.

Hoe kleiner deze capaciteit is, hoe groter de bandbreedte waarbij

een FET nog beter is. Een richtwaarde is 50 MHz.

2
log a th

I

-->~ log B
n

Fig. 3: Thermisch ruisvermogen als functie van de bandbreedte.

Bij de benodigde bandbreedte in ons systeem ('" 100 MHz) valt te ver

wachten, dat een bipolaire ingang de beste resultaten zal geven. Er

is gekozen voor de BFR 91 van Philips. Deze heeft een f
T

van 4 GHz,

zie [10]. Een minimale thermische ruisbijdrage is natuurlijk niet

voldoende voor een optimale ontvanger. Bij het ontwerp is daarom ook

op een aantal andere punten gelet:

- de APD-versterking G;

- de optimale beslissingsdrempel;

- de intersymboolinterferentie.

Ook deze zaken komen in dit hoofdstuk aan de orde.

2.2 De thermische ruis en de bandbreedte

In 2.1 is vermeld dat het thermisch ruisvermogen van een ontvanger met

een geoptimaliseerde bipolaire ingang evenredig is met het kwadr~at

van de bandbreedte van de ontvanger. Het is dus van groot belang om

de bandbreedte te beperken. Pas wanneer de benodigde bandbreedte
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bekend is, kan de bipolaire ingang geoptimaliseerd worden door de

ingangsweerstand aan te passen. Deze optimalisatie wordt behandeld

~n de paragrafen 2.3 tim 2.5. Hoe groot dient nu de bandbreedte van

de ontvanger minimaal te zijn?

Voor een goede detectie dient de intersymboolinterferentie op de

sampletijdstippen en op tijdstippen die iets afwijken van de nomi

nale sampletijdstippen (denk aan klokjitter) minimaal te zijn.

M.a.w., het oogpatroon dient voldoende open te zijn. Indien de

ingangspulsvorm van de ontvanger bekend is, kunnen we dit bereiken

door uitgangspulsen met een Fouriergetransformeerde van het "raised

cosine" type rond de Nyquistfrequentie (64.5 MHz) te realiseren.

De breedte van het oogpatroon wordt bepaald door de "roll-off"

factor S. Echter:

- het is in de praktijk erg moeilijk om de hiervoor benodigde

overdrachtsfunctie van de ontvanger te realiseren;

- de vorm van de ingangspuls ligt niet vast omdat in het DIVAC-

project vezellengten gebruikt worden die varieren van 1 tot 5 km.

Het alternatief is de bandbreedte groter te rnaken, zodat de stijgtijd

van de pulsen voldoende klein is om een open oogpatroon te garanderen.

De thermische ruisbijdrage neemt als gevolg hiervan kwadratisch toe.

De rninimalisering van de thermische ruisbijdrage bevat dus twee

stappen.

1. Experirnenteel wordt de minirnale ruisbandbreedte bepaald, waarbij

het oogpatroon nog voldoende open is.

2. Uitgaande van deze bandbreedte wordt de bipolaire ingang geopti

rnaliseerd.
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2.3 De bipolaire ontvanger

temp.
zelfregelende

~------'-----------,voeding

egalisatie-
,..-........,..--+ filter

buffer

ECL

linereceiver

Fig. 4: Principeschema van de bipolaire ontvanger.

Fig. 4 geeft het principeschema van de bipolaire ontvanger. De tegen

spanning van de APD wordt d.m.v. een zelfregelende voeding aan het

optisch ingangsvermogen en aan de temperatuur aangepast. Dit wordt ~n

2.5 behandeld.

De ingangsweerstand van de ingangstrap vormt de belasting van de APD.

De ingangsweerstand R. en de ingangscapaciteit C van de ingangstrap
~ a

geven samen met de eigen capaciteit Cd van de APD, een laagdoorlaat-

karakteristiek met kantelpunt fl' Ret egalisatiefilter trekt de karak

teristiek weer recht tot een frequentie f
2

, die iets groter is dan de

bandbreedte B van de tot ale overdracht. Om de ingangscapaciteit C
a

klein te houden is gekozen voor een cascodetrap.

Door de eigen capaciteit van de collectorweerstanden en door de be

perkte bandbreedte van de transistoren is de bandbreedte van de af

zonderlijke versterkertrappen ook eindig. Riermee moet bij de dimen

sionering rekening gehouden worden. Fig. 5 laat dit zien.
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V(jw)
I (j w) I

~ f(Hz)

C +C
d a

v(t)
i (t) ....--...---,--......-flJ

r
a. APD + ingangsimpedantie.

f = 1/2TI, . , = R C . C
TI I' liT'

C

6dB/okt.

b. egalisatiefilter.

'I = RIC; '2 = RI //R2 ·C

. V2 (j w)
H2 (Jw) = V (jw)

I

I 2

~ f(Hz)

c. ingang + egalisatiefilter.

6dB/okt.

d. totale overdracht met

X versterkertrappen en

buffers, ieder met kantelpunt (x+I).6dB/okt.

B < f
2

» B.

B

---+ f (Hz)

Fig. 5: De overdrachtsfuncties van de bipolaire ontvanger
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De voorwaarde dat de kantelpunten van de versehillende versterker

trappen voorbij B moe ten liggen is essentieel. Een kantelpunt is

immers een 3 dB-punt. Meerdere kantelpunten bij B verkleinen de

bandbreedte. De frequentie f
2

dient weI zo dieht mogelijk bij B te

liggen, ten einde de demping van het egalisatiefilter te beperken.

De koppeleondensators tussen de versehillende versterkertrappen

bepalen de overdraeht aan de laagfrequent kant. Het kantelpunt f
o

mag niet bij te hoge frequenties liggen, ter voorkoming van

baseline wander (Fig. 6). In ons geval is de invloed van baseline

wander niet groot, omdat er door de IB2B eodering nooit meer dan twee

enen of nullen aehter elkaar kunnen komen. Bij f ::: 1 HHz blijkt de
o

RC-tijd van de hoogdoorlaat karakteristiek voldoende groot.

i

een trap

!H(jw) I

i /:

o ~ f(Hz)

totale overdraeht

1." = 1/21Tf
o

pulsvorm

Fig. 6: Baseline wander.

2.4 Minimalisering van de thermisehe ruisbijdrage

In [5, hfdst. II] wordt aangetoond dat de thermisehe ruisbijdrage

geminimaliseerd kan worden door voor het kantelpunt f
l

de juiste

waarde te kiezen.

Er geldt (zie ook Fig. 4)

a2 ",1. I R. B2(21TC )2
+ l n T R. ( I )- + +

th ~ R. S R
2 3 S l

l
T
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SR
e

stroomversterkingsfactor

effectieve ruisbandbreedte 6
I H (f) 1

2

max

R.
1Omdat 13 » 1 en \ > R. geldt ~ «

~ S~2 R.
~

2
(2rrC

T
)

2
B

Noem n a
313

dan gaat (I) over in:

2
a: N(R.) 2 1

R.a - + - + a
th ~ \ R. ~

~

Het verloop van N(R.) is wee rgegeven in Fig. 7.
~

N(R. )
~

(2)

l- + 21a t
\ 2

2 + 2/a
~

I

- -' - - ='_......--
I
t,
I

1/2/a 1/la 2/la ~R.
~

Fig. 7: De thermische ruisfunctie'N(R.).
~

De thermische ruisbijdrage wordt minimaal voor

R.
~ B .2rrc

n T
, dus voor (3)
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N(R.) heeft dan de minimumwaarde N .
~ m~n

+ 2/a.

Indien R
i

( en daarmee f
l

) een factor 2 afwijkt van de optima1e

waarde, is N(R.) het bedrag ~/a groter dan N .
2 ~ m~n

Voor ~ «2/a (~+ 00) is de toename in het thermisch ruisvermogen

maximaal, n1. 10101 (5/2/a) ~
og 2/a I dB. Bij een factor I~ wordt dit

ongeveer 0,35 dB.

Fig. 8 geeft de toename van het thermisch ruisvermogen a1s functie

van ~ bij constante R
i

. Rierbij ~s veronderste1d B
n

= 100 MHz,

C
T

= 15 pF en S = 50, zodat 2/a 1.5 10-3 ~-I .

~(~) t::.ri (dB) 10
th

2
100 11.6 t::.°th(dB)

Ik 3.7 t5k \.0
10k 0.5 5
50k O. I

lOOk 0.06

100 Ik 10k lOOk

2
Fig. 8: t::. athals fun cti e van ~

De conclusies 1uiden dus.

- ~ dient zo groot mogelijk gekozen te worden, liefst > 10 k~ .

- Ret kante1punt f
1

dient nauwkeurig vastgelegd te worden m.b.v. R..
2 I 3 ~1

Indien we f
l

kunnen rea1iseren binnen de grenzen - . " < f < - • "
3va I 2 va

en als R, > 10 k_~.dan ge1dt N(R ) - N < I dB
D i-min·
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2.5 Bepaling f lopt

Er geldt f
l

t = B /136 . We dienen dus de grootheden B en 6 teop n n
kennen. Beide zijn niet exact gegeven. We zullen z~en wat de

invloed is van kleine afwijkingen van B en 6 op de thermische ruis
n

functie N (R. ) .
~

2.5.1 De stroomversterkingsfactor 6.

De ingangstransistor ~s een BFR9I. De typische waarde van 6 is 50,

terwijl gegarandeert wordt 6 > 25. Transistoren vertonen een flinke

spreiding wat betreft de waarde van 6. Als we het thermisch ruisver

mogen echt willen minimaliseren moe ten we 6 van de ingangstransistor

meten en met de gemeten waarde rekenen. Dit betekent echter dat indien

de transistor vervangen wordt, zowel de instelling van de transistor

als het egalisatiefilter aangepast moeten worden.

We kunnen gemakshalve ook rekenen met de typische waarde, mits de

geIntroduceerde fout niet te groot is.

Fig.9 laat de toename van de thermische ruis z~en als functie van 6.

We zien dat indien 25 < 6 < 100 deze toename zeer gering is « 0,25 dB),

zodat we kunnen rekenen met de typische waarde van 6.

2
6 t,o th (dB)

25 0.25
29 0.14
33 0.09
38 0.04
50 0
65 0.04
75 0.09
85 0.14

100 0.25

t,0 2 (dB)
th

!0,25

o

2
Fig. 9: t, 0th als functie van 6.

25 50 75 100
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2.5.2 De effectieve ruisbandbreedte B
n

De effectieve ruisbandbreedte B heeft betrekking op de totale over
n

B
n

dracht. De definitie luidt:
00

JIH(f) 1

2
df

o

dan: B
n

steil af, zodat k = 1.3 een redeliike schatting van B geeft. Indien
n

voor de werkelijke waarde van k geldt 1,1 ~ k ~ 1,5, geldt voor de

In het geval van een ideale laagdoorlaatkarakteristiek (Fig. 10.a)

lS B gelijk aan B([II, bIz 126]). In het geval van een Ie orde
n

l.d.f. (Fig. 10.b) geldt: B
n

= ~ .B, waarbij B de 3dB-bandbreedte is.

Bij steilere karakteristieken nadert B de 3dB-bandbreedte. Er geldt
n

k.B, met I < k < IT/2. De ontvanger valt boven 100MHzvrU

toename van de thermische ruis als gevolg van de afwijking:
2

60
th

< 0,05 dB. De schatting van k en de bepaling van B
n

is dus niet

kritisch.

IH(f) I

t

B

6dB/okt.
I-----~

I
I
I
I

I
J

B

> 6dB/okt.

B

a. B
n

B b. B
n

IT
2 .B c. B

n
k.B

Fig. 10: De effectieve ruisbandbreedte van verschillende karakte
ristieken.

10 HHz.

'" lIS MHz. Het optimale
I IS
/3.50

90B' '" I. 3
n

circuit komt hiermee op f
l

De bandbreedte waarbij de stijgtijd voldoende klein is om een open

oogpatroon te garanderen (2.2) is experimenteel bepaald en bedraagt

ca.90 MHz. De effectieve ruisbandbreedte wordt nu:

kantelpunt van het ingangs-
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2.6 De zelfregelende voeding

In [4] wordt een zelfregelende voeding beschreven die speciaal

ontworpen is voor de APD.

De regeling heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt de gevoelig

heid van de ontvanger verlaagd bij een groot optisch ingangsvermogen,

anderzijds moet de ontvanger optimaal afgeregeld zijn bij het kleinst

mogelijke optische ingangssignaal.

De versterking G van de APD is een functie van de voorspanning

V
APD

en van de temperatuur van de APD. G neemt toe met toenemende

spanning en met afnemende temperatuur. De foutenkans van de ont

vanger is op haar beurt weer een functie van G. In [ 2, par 8.5]

wordt aangetoond dat de foutenkans als functie van G een minimum

heeft. Aanvankelijk wordt de ontvanger gevoeliger bij toenemende

versterking, maar bij grote waarden van G neemt de shot noise on

evenredig sterk toe, waardoor de foutenkans weer toeneemt.

De optimumwaarde van G is weer een functie van het optisch ingangs

vermogen P , zoals in [2, par 8.6] wordt aangetoond. Hoe groter P
o 0

hoe kleiner de optimumwaarde van G.

De zelfregelende voeding regelt V
APD

als functie van de tempera

tuur en het optisch ingangsvermogen.

De temperatuur bepaalt alleen de maximale waarde van de voorspanning.

Voor te grote waarden van deze spanning kan de APD immers kapot gaan.

Bij de APD is een temperatuur - spanningsomzetter geplaatst, die

een regelspanning levert aan de zelfregelende voeding.

De regeling van Gals functie van het optisch ingangsvermogen lS als

volgt gerealiseerd, zie Fig. 11.
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P
o
~

ontvanger

Fig. II: De regeling van Gals functie van het optisch ingangsver
mogen P

o

De gelijkspanning V
1

is evenredig met de APD-signaalstroom I
APD

.

Deze is op zijn beurt een functievan P en van G. De voeding regelt
o

V
APD

' en daarmee G, zodanig af dat VI gelijk wordt aan de referentie-

spanning V , die we met een potmeter kunnen instellen. Bij het
ttg

kleinst mogelijke optisch ingangsvermogen van de ontvanger wordt V
ttg

zo ingesteld, dat de foutenkans minimaal is. De versterking G heeft

nu de bovenvermelde optimum waarde, behorende bij die P waarbij de
o

ontvanger nog net goedwerkt. Wat "goed" is komt verderop aan de orde.

Indien Po groter wordt, wordt G verlaagd ten einde VI constant te

houden. De nieuwe waarde van G komt natuurlijk niet precies overeen

met de optimumwaarde van G die bij de nieuwe P hoort. Dit is
o

echter geen probleem, orndat de foutenkans als functie van G ~n zijn

geheel afneernt bij toenemende P . De rneetresultaten in Fig. 19 zullen
o

dit bevestigen.

Wordt P kleiner dan de waarde waarbij afgeregeld is, dan gaat de
o

ontvanger fouten maken. V
APD

kan nooit te groot worden door de tern-

peratuurbegrenzing.

De minimumwaarde van V
APD

is 100 volt. G is dan ca 5~ dit is ongeveer

een factor 10 kleiner dan de optirnumwaarde van G. Om de rninimum-
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waarde te bereiken moet P dus met ongeveer 10 dB toegenomen z~Jn.
o

Bovendien loopt de laatste versterkertrap van de ontvanger pas vast

als P nog eens met 10 dB is toegenomen. Ret regelbereik bedraagt
o

dus20 dB.Dit is ruim voldoende omdat de variatie in vezellengte

(1-5 km) 4 km bedraagt bij een demping van ten hoogste 3 dB/km.

De top-top detector heeft een minimum ingangssignaal nodig van

0,6 volt top-top. Vandaar de extra versterker ~n de regellus

(Fig. II). De werking van de top-top detector en de temperatuur

spanningsomzetter wordt behandeld in [4].

Zoals al eerder in deze paragraaf vermeld moet de voeding afgere

geld worden bij die P waarbij de ontvanger nog niet goed werkt.
o

Ret is moeilijk om hiervoor absolute criteria aan te geven. Er

bestaan natuurlijk HIFI-normen voor audio, deze hebben echter be

trekking op de totale overdracht, inclusief A/D- en D/A-conversie.

Nu wordt in 2.8 de gevoeligheid van de ontvanger gedefinieerd bij

P = 10-
7

, overeenkomstig het gebruik bij PTI (Philips Telecommuni-
e

catie Industrie). Bij deze maxima Ie gevoeligheid zal de voeding

dan ook afgeregeld worden. Een uitgebreide meting van het RIFI

gedrag van het totale systeem als functie van de foutenkans is niet

uitgevoerd.

2.7 De complete schakeling

In Bijlage I is de complete schakeling getekend. De hoogfrequent

transistoren BFR91 zijn zo ingesteld, dat de collectorstroom onge

veer lOrnA bedraagt. Om oscillaties te voorkomen zijn de aans-lui

tingen met de +15 volt voedingsspanning uitgevoerd met kraaltjes en

voor hoge frequenties kortgesloten m.b.v. condensatoren van 820 pF.

Fig. 12 geeft het meetschema met behulp waarvan de overdracht van

de eerste trap en die van de totale ontvanger gemeten kan worden.

tracking
generator laser

Fig. 12: Meetschema overdrachtsfuncties
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De Figuren 13 en 14 laten de beide overdrachten z~en. Ret kantelpunt

f
l

ligt inderdaad in de buurt van 10 MHz. De totale overdracht ver

toont tussen I en 10 MHz een nog nog niet opgehelderde dip van ruim

10 dB.De invloed op het oogpatroon is echter gering door de IB2B

codering (2.3). Ret 3dB-punt ligt ongeveer bij 90 ~rnz.

Fig. 13: Overdrachtsfunctie van de ingangstrap, 0-50 MHz

Fig. 14: Overdrachtsfunctie gemeten aan monitoruitgang J2, a-loa MHz
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Aan de monitoruitgang kunnen we eveneens het oogpatroon meten veer

de line-receiver. Fig. 15 geeft het meetschema. Fig. 16 laat zowel

het oogpatroon veer de line-receiver als na de line-receiver Zlen

bij een foutenkans van 10-7 . Veer de line-receiver is de shot

noise duidelijk herkenbaar aanwezig.

vezel

~a::=l--'l

Cyclisch datawoord ..... 1101100100 ..... 129 Mbi t/ sec .

Fig. 15: Zichtbaar maken van het oogpatroon

veer linereceiver

P
e

na linereceiver

Fig. 16: Het oogpatroon veer en na de line-receiver

In [2, par 8.4J wordt aangetoond dat de optimum beslissingsdrempel

niet het gemiddelde signaalnivo is, maar lager ligt. De instelling

van de beslissingsdrempel is zelfs erg kritisch. Daarom is veer de

line-receiver een schakeling toegevoegd waarmee het DC-nivo van het

ontvangersignaal m.b.v. PI ingesteld kan worden. De uitgang van

de line-receiver wordt via een laagdoorlaatfilter teruggekoppeld

naar de negatieve ingang, waardoor deze zich instelt op het ECL

middennivo. M.b.v. PI verschuiven we dus het signaal t.o.v. de

beslissingsdrempel.
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De extra versterker na de monitoruitgang en de top-top detector

leveren een regelsignaal VI dat dat afhangt van de APD-stroom,

zoals in Fig. 17 is getekend.

2

0.75
1.00
I. 23
I. 48
]. 74
I. 98
2.24
2.48

1.5
I. 75
2.0
2.25
2.5
2.75
3.0
3.25

VI (volt)

t

Fig. 17: De regelspanning VI als functie van I
APD

2.8 De gevoeligheid van de ontvanger

De gevoeligheid van de ontvanger is op twee verschillende manieren

gemeten.

De tweede methode (2.8.2) m.b.v. een optische multimeter is directer,

eenvoudiger en betrouwbaarder dan de eerste methode (2.8. I), die

gebruik maakt van de responsiviteit en de temperatuur van de APD.

De optische multimeter was echter pas tegen het einde van het onder

zoek beschikbaar.

In 2.8.3 wordt de gemeten gevoeligheid vergeleken met de therrnische

gevoeligheid.

2.8.1 Meting m.b.v. de responsiviteit van de APD

De gebruikte APD heeft volgens de fabrikant een responsiviteit van

65 A/W bij 217 volt en 22
o

C.

Verder weten we uit [4], dat de temperatuurcoefficient van de APD

0,6 volt/oCbedraagt. De spanning waarbij de responsiviteit bekend
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is, ~s ~n hele volt gegeven. Hier bedraagt de mogelijke fout dus

0,5 volt. Bij de meting bedraagt de fout 0,1 volt, dus de mogelijke

fout wordt 0,6 volt.

Uit [4, Fig. 2] volgt dat in het werkgebied (G ~ 50) geldt:

-1 ., ~ .100 /6G ~ 4 V . De fou t ~n P ~s dan 6P ~ = 8% ~ 0.4 dB V. De
o 0 50

fout als gevolg van de mogelijke fout in V
APD

is dus ten hoogste

0,2 dB.

Er is echter nog een onzekere factor in de metingen, namelijk de

temperatuur van de APD. De temperatuur van de APD zal waarschijnlijk

slechts weinig hoger zijn dan de omgevingstemperatuur, omdat de

dissipatie gering is « 1 m\v). De invloed op de meetnauwkeurigheid

is echter vrij groot. Eveneens m.b.v. [4, Fig. 2] kan de fout afge

schat worden. In het werkgebied geldt : 6P ~ 0,3 dB/oC.
o

Bij de metingen is gerekend met de omgevingstemperatuur. Indien de

temperatuur van de ontvanger in werkelijkheid XOC hoger is, dan ~s

de ontvanger ongeveer 0,3.X dB gevoeliger.

Fig. 18 geeft het blokschema van de gebruikte meetopstelling.

vezel

HP
400 MHz

ont
vanger

PBRS-woord, lengte 7 bit; 1100100; 129 Mbit/sec.

Fig. 18: Meetopstelling voor de foutenkans

P is gemeten als functie van V P (en dus als functie van G) met
e A D

I (en dus P ) als parameter, zie Fig. 19. M.b.v. een spannings-
APD 0

deler kon de APD-spanning op 0,2 voltnauwkeurig gemeten worden.
o

De temperatuur bedroeg 23,8 C. De spanning waarbij de responsivi-

teit 65 A/w bedraagt is dus 217 + 1,8.0,6 ~ 218V. Bij deze spanning

is I
APD

achtereenvolgens ingesteld op 1.5 ].lA, 2].1lL 2.25 ].IAen 2.5].1A.

Dit komt bij een responsiviteit van 65 A/W overeen met respectie-



- 25 -

velijk -46.4 dBm, -45.1 dBm, -44.6 dBm, -44.1 dBm.

We zien dat in aIle gevallen een minimum optreedt. Inderdaad neemt

G af bij toenemende P . In de minima bedraagt de APD-stroom res-
opt 0

tievelijk 1.25 ~A, 1.45 ]..lA, 1.4 ]..lAen 1.5 ]..lA. G is dan bij benadering
opt

respectievelijk 55, 47, 40 en 38. Uit Fig. 19 voIgt voor de gevoelig-

heid van de ontvanger bij P = 10-7: P . -44,3 dBm + 0,2 dB, indien
e 0 m~n

de APD temperatuur gelijk ~s aan de omgevingstemperatuur.

-"10

'?e

t
-~

10

-&
10

9 9
~ --7'--" -- ~
6 :/'-- -- 6

•• - -:/_.- 0- 5

._- --

-&
\0

111 J.I~

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

N. V Drukkerij "Mercurius" W ormerveer No. 1471 X-as ...erdeeld in 1.5 mm. y .•, lQg. verdeeld 1.10' Eenheld 50 mm.

- VA'P-o (1/011:)

Fig. 19: Pe als functie van V
APD

(en dus G) met Po als parameter
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2.8.2 Meting m.b.v. de optische multimeter

Dankzij de optische multimeter 22 X LA van Photodyne kan de gevoelig

heid exacter gemeten worden. We gebruiken weer de opstelling van

Fig. 18. De procedure is als voIgt:

I. Regel het optisch ingangsvermogen door m.b.v. micromanipulatoren

de stand van de vezel t.o.v. de laser te varieren.

2. Minimaliseer de foutenkans door de voedingsspanning van de APD

te optimaliseren.

3. Optimaliseer m.b.v. micromanipulatoren de inkoppeling van vezel

naar APD (IAPD maximaal, Pe minimaal).

4. Noteer de foutenkans.

5. Steek het uiteinde van de vezel In de optische multimeter en

noteer het vermogen.

Het vergt enige oefening voordat onderdeel 3 reproduceerbaar kan

worden uitgevoerd. Bovendien is de inkoppeling van laser naar vezel

gevoelig voor trillingen. Daarom is na instelling van P en V
APo D

(1, 2) de meetcyclus 3-4-5 steeds drie keer uitgevoerd. Op deze

wijze is de foutenkans gemeten als functie van het optisch ingangs

vermogen bij een bitrate van 129 ~fuit/sec. Het resultaat staat in

Fig. 20. Door de 5 x 3 = 15 meetpunten is een rechte getrokken die

de as van Pe = 10-
7

snij dt bij Po =-46 dBm. vi t de grafiek voIgt dat

de fout ten hoogste 0,2 dB bedraagt. Let weI, in werkelijkheid is de

grafiek geen rechte. In het meetgebied is een rechte echter een goede

benadering ([2, Fig. 8.3.a]).
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•• _.. - '::."c'

10~

10-8 ,

N.V Drukkenj .. Mercuriul" Worm.rveer No. 1471

:.:-.-.:."-

Fig. 20: De foutenkans als functie van het optisch ingangsvermogen

2.8.3 Vergelijking met de theoretische gevoeligheid

Het eerste dat opvalt bij de beschouwing van de resultaten uit 2.8.2

en 2.8. I is het feit, dat de indirecte methode via de responsivi

teit een fout van 1,5 dB levert. De meest voor de hand liggende ver

klaring is, dat de temperatuur van de APD toch ~nkele graden hoger

is dan de omgevingstemperatuur.
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Koonen geeft in [2, Fig. 8.3a] een theoretische gevoeligheid

p = -55 dBm bij I/T = 25 Mbi tl sec, IB2B codering en P = 10- 7. Onze
o e

ontvanger heeft een bi t-rate van 64,5 Mbi tl sec, IB2B codering" Ui t-

gaande van [2, (6,28)] vinden we bij P = 10- 7:
e

P = -55 dBm + 10. 3,5 log(64,5)dB '" -5C dBm. Dit is de theoretische
o 3 25

gevoeligheid voor een systeem met liT =64,5 Mbit/sec, IB2B code ring
-7

en P = 10 , indien het systeem in aIle opzichten geoptimaliseerd is.
e

Bij zijn afleiding gaat Koonen uit van een raised-cosine uitgangs-

puIs rond de Nyguistfrequentie. De effectieve ruisbandbreedte is dan

nauwelijks groter dan de Nyquisfrequentie, zeg in ons geval

1,1.64.5 MHz'" 70 MHz. Voor onze ontvanger hebben we verondersteld

hiermee op P ",- -50 + 4 = -46 dBm.
o m~n

Voort hebben we gezien, dat bij de bepaling van het optimale kantel-

B '" 115 MHz.Uit (4) voIgt nu dat de thermische ruisbijdrage dan
n

10 log( 17150)2 ~_ 4 dB . D h "h I" h "d dgroter ~s. e t eoret~sc e gevoe ~g e~ van e

ontvanger komt

punt f
1

een marge van IdB geldt. Ret resultaat uit 2.8.2 mag dus

goed genoemd worden.



- 29 -

3. De klokextractie

3.1 Inleiding

De optische ontvanger verwerkt het optisch ingangssignaal tot een

elektrisch signaal op EeL-nivo. Om dit signaal te kunnen verwerken

moeten we beschikken over het kloksignaal van 64.512MHz, zoals dat

ook ~n de zender aanwezig ~s. Dit kloksignaal kunnen we terugwinnen

uit het datasignaal m.b.v. een phase lock loop schakeling (PLL).

Ret bi-fase gecodeerde signaal heeft een bitrate van 129.024 MHz.

In de bestaande opstelling leidt een PLL hieruit eerst een klok af

van 129.024 MHz.Vervolgens wordt na deling de gewenste klok verkre-

gen.

Na flankdetectie is de frequentiecomponent van 64.512 MHz versterker.

Relaas beschikken we niet over een analyzer die dit kan laten zien.

~.[e kunnen wel het spectrum tot 110 MHz zichtbaar maken. Fig. 21 toont

het spectrum na de optische ontvanger die in hoofdstuk 2 beschreven

~s. Om de signaal-ruisverhouding te verbeteren wordt flankdetectie

toegepast, z~e 3.7. De nieuwe PLL is gedimensioneerd op deze

frequentie van 64.512 MHz. Tevens is na bestudering van de theorie

gekozen voor een ander loopfilter. Dit wordt in paragraaf 3.3 be

handeld.

Fig. 21: Spectrum van het bi-fasesignaal na de optische ontvanger;
10-110 HHz .
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3.2 Algemene opbouw en definities

ngang u
d

= K (8.-8 )
~ X d ~ 0

~

LDFr ,
(wt+8.) F(P)

~

~

sin(wt + 8 ) u
0 c

tgang
~ VCOr

n(wt+8 )
0

s~

~

u~

cos

K u
o c

K K
d
F(p)(8.-8 )

o ~ 0

Fig. 22: Opbouw van de PLL

Fig. 22 toont de opbouw van de PLL. Voor de algemene beschrijving

gaan we uit van een sinusvorming ingangssignaal cos(wt + 8.), dat
~

met storingen en ruis belast kaD zijn. w is de gemiddelde frequentie.
d8i

De momentele frequentie is w + -d-- , met 8. een functie van t. Ret
t ~

uitgangssignaal komt uit de voltage controlled oscillator (VCO),

waarvan de frequentie bijgeregeld wordt door het regelsignaal U .
c

De regeling komt tot stand d.m.v. de fasedetector en het laagdoor-

laatfilter.

Ret uitgangssignaal U
d

van de fasedetector is een functie van het

faseverschil tussen in- en uitgang. Omdat de fase van zowel in

als uitgangssignaal tijdafhankelijk zijn, ~s ook U
d

een functie

van t.

Ret l.d.f. zorgt ervoor dat snelle fluctuaties in het ingangssig-

naal geen invloed hebben op de regeling. De fase 8 voIgt de, over
o

een bepaalde tijd, gemiddelde waarde van 8 .. Deze integratietijd
~

wordt bepaald door de bandbreedte van het l.d.f. en is van groot

belang voor de eigenschappen van de PLL.
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De volgende eigenschappen z~Jn van belang:

a. Ret vanggedrag. Indien de PLL ingeschakeld wordt, zal de frequen

tie van de VCO in eerste ins tantie niet overeenkomen met die van

het ingangssignaal. Binnen bepaalde grenzen zal de PLL echter in

staat zijn om te synchroniseren. We onderscheiden het directe

vanggebied (de PLL synchroniseert binnen een klokperiode) en het

indirecte vanggebied. In het tweede geval is er sprake van een

zekere acquisitietijd.

b. Ret houdgebied. Dit is het frequentiegebied waarover de PLL ~n

staat is het ingangssignaal te volgen.

c. De statische fasefout. Dit is het faseverschil tussen ~n- en

uitgang in gesynchroniseerde toestand.

d. De ruiseigenschappen. Ruis op het ingangssignaal komt tot uiting

~n faseruis op het uitgangssignaal (jitter).

AIle bovengenoemde eigenschappen hangen sarnen en bij de dimensione

ring van de PLL zullen de eisen t.a.v. de verschillende eigenschappen

tegen elkaar afgewogen moeten worden.

Ret zal echter blijken, dat in ons specifieke geval de moeilijkheden

niet groot zijn, aangezien de frequentie binnen nauwe grenzen vast

ligt.

3.3. Ret loopfilter

In de vorige paragraaf is aangegeven dat het loopfilter een laagdoor

laatfilter dient te ~ijn ten einde een integrerend karakter te ver

krijgen. De eenvoudigste vorm is een enkele RC-sectie, zie Fig. 23.

!F(jw) I
1

Fig. 23: Eerste orde l.d.f. met arnplitudekarakteristiek

Dit filter is in de meeste gevallen echter niet geschikt, hetgeen

eenvoudig is in te zien. Aan de ene kant willen we i.v.m. de gewenste
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integratie een kleine bandbreedtevan het filter. Aan de andere kant

beperkt deze bandbreedte het vanggebied van de PLL. Immers,bij het

starten van de PLL zal de frequentie van de VCO niet overeenkomen met

die van het ingangssignaal. Stel het verschil is ~w , dan levert de
o

fasedetector een periodiek signaal op de verschilfrequentie ~w .
o

Indien ~w veel groter is dan de bandbreedte van het filter, wordto
het signaal van de fasedetector geheel onderdrukt, zodat er geen

regelsignaal 1S en synchronisatie uitblijft. Een kleine weerstand

in serie met de condensator lost dit probleem op.

........-/....:...--..:..1""':'/---- 'I = (R
I
+R2 )C

I 'I '2
'2 R2C

-J> w

m

/

!F(jw) I
t ~

J3'-_T

Fig. 24: Loopfilter met twee tijdconstanten

Fig. 24 laat Z1en dat ook indien ~wa » 1/'1 er nog een regel

signaal aanwezig kan zijn. De PLL zal geleidelijk naar de juiste

frequentie "kruipen": we bevinden ons in het gebied van het kruipend

vangen. In de volgende paragraaf zullen de grenzen van dit gebied en

de bijbehorende acquisitietijd aangegeven worden.

Een alternatieve mogelijkheid is het gebruik van een aktief filter.

Indien de dirnensionering van de PLL i.v.m. vanggebied en ruiseigen

schappen erg kritisch is verdient een aktief filter de voorkeur. In

ons geval 1S dit echter niet het geval en hier wordt dan oak niet

verder op ingegaan.
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Fig. 25 laat het loopfilter z~en dat ~n de bestaande PLL zit.

IF(jw) I
t

IlL
-+ w

Fig. 25: Loopfilter ~n bestaande PLL

In principe is dit hetzelfde als ~n Fig. 23. R
2

dient aIleen om

het DC-nivo van het regelsignaal aan te passen aan de VCO.

De gebruikte componentwaarden zijn: R
I

= 100~, R
2

= 47~ ,
-8

C = I nF. Dus L = 3,2.10

Ret kantelpunt ligt dan bij 1/21TL = 5 MHz. Deze grote bandbreedte

was noodzakelijk i.v.m. het vanggedrag. De PLL is nu echter weI

gevoelig voor storingen en ruis op het ingangssignaal. Ret l.d.f.

onderdrukt immers snelle fluctuaties in het ingangssignaal onvol

doende.

3.4 Algemene ontwerpoverwegingen

Na de keuze van het loopfilter gaat Fig. 22 over ~n Fig. 26.

F(P)X
u

d
= K

d
(8.-e )

~.I. - ~ 0 ....,

cos(wt+8.) - -r"i
~

i'o

u
C

1

sin(wt+8 )
.L

0 veor

[K ]
o

volt/rad

-I
(rad/sec)V

K u
o c

Fig. 26: Opbouw van de PLL

K K
d

F(p)(e.-e )
o ~ 0
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Er z~Jn vijf parameters, nl :

(4)

m

F(o)

indien R
I

» R
2

(5)

(6)

(7)

, l1 Iff
c c

(8)

Er zijn drie afgeleide grootheden.

- De karakteristieke frequentie: w
n

(9)

- De dempingsfactor: ~ = ! w
n
'2

In vrijwel aIle toepassingen levert ~

(10)

0,7 de beste resultaten.

- De DC-loopgain: G
o

( II )

Ret verschil tussen de frequentie van het ingangssignaa~ en de

startfrequentie van de VCO noemen we l1f
o

l1w f2Tf.
o

Uit deze parameters en grootheden volgen de grootheden die de

eigenschappen van de PLL beschrijven. De afleidingen zijn te vinden

in [7].

- Ret directe vanggebied: (l1w ). = mf nw (12)
o d~rect c n

- Ret vanggebied: (l1w ) '" f V2mf(o; 2~ (13)o yang c o n

- De acquisitietijd T
f

, met T
f '"

5(l1f
o)2

(14)
B 3

= VM 2' ~- De faseruis: (M ) =
n 1 (IS)o rms 0 p.~

s ~
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met P = ruisvermogen ~n ingangssignaal;
n

P = signaalvermogen ~n ingangssignaal;
s

B.= bandbreedte van het met ruis belaste ingangssignaal;
~

B
L

= ruisbandbreedte van de PLL : B
L

:: O,53w
n

(in Hz) (16)

(18)

(17)

G
o

6w
o

- De statische fasefout, 66

- Het houdgebied: (6w )max :: 7T. G
o 0

Deze formule is afhankelijk van het type fasedetector. Bovenstaande

Geldt in het geval van een XOR-poort. De formule geldt alleen

indien de frequentie langzaam verloopt. Bovendien is in de meeste

gevallen niet de loop gain, doch het eindige bereik der luselemen

ten de beperkende factor. (17) Heeft dus weinig praktische beteke

nis, ook al omdat het vanggebied altijd kleiner is dan het houdge

bied.

In de meeste gevallen z~Jn de ruisbandbreedte en het vanggebied de

helangrijkste ontwerpoverwegingen.

In OilS geval ligt de frequentie van het ingangssignaal binnen nauwe

grenzen vast. We kiezen het vanggebied zo, dat de PLL ongevoelig is

voor variaties in de startfrequentie van de VCO als gevolg van tempe

ratuurveranderingen. Een te groot vanggebied kan echter ook de fase

ruis (jitter) onnodig groot maken.

Als we de parameters van de fasedetector en de VCO kennen (2.5),

kunnen we de andere grootheden van de PLL bepalen en het loop filter

dimensioneren (2.6).

3.5 Fasedetector en VCO

Aangezien we niet te maken hebben met zu~ver sinusvormige signalen,

maar met blokvormige signalen, gebruiken we een digitale vermenig

vuldiger. Er wordt een XOR-poort gebruikt (ook andere types zijn

mogelijk; de keuze is puur praktisch). De werking volgt uit Fig. 27.
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v. v v
d~ 0 f (e)

v. tv;=a-----: 0 0 0
= I d cc

0 I I
v I 0 I

0
I I 0

0 'IT 2 'IT

~e
e

v.
~

v
o

Fig. 27: De werking van de XOR

De XOR-poort levert een signaal waarvan de gemiddelde waarde (f(e))

evenredig is met het faseverschil e = e. - e , in het gebied
e ~ 0

o < e < 'IT. De ripple op de dubbele frequentie wordt door het l.d.f.
- e-

onderdrukt. De overdrachtsfunctie is dan:

fee)
v

cc
'IT

(e. - e )
~ 0

In de schakeling wordt gebruik gemaakt van een ECL-poort (Fairchild

100107). De logische nivo's zijn -0,95 volt en - 1,7 volt voor res

pectievelijk de logische I en O. Dus voor de fasedetector geldt:

!'Cd ~ 0~75 volt/rad. Dit type ECL schakelingen is volledig tempe

ratuur gecorrigeerd.

De VCO is van het type Fairchild Ilc58. Voor een volledige be

schrijving zie [9] . Voor de berekening en dimensionering zijn van

belang de factor ~o' en het temperatuurgedrag van de VCO. Voor de

bepaling van K is de bestaande opstelling het verband gemeten
o

tussen de frequentie van de VCO en de regelspanning V· .
cx
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Dit verband ~s overigens onafhank~lijk van de afstemcondensator

C
x

<l9]).

Fig. 28 geeft het meetschema:

veo counter

monitoruitgang klok

Q

V cx........ ......a

Fig. 28: Meting K
o

Ret resultaat staat in Fig. 29. De frequentie van de VCO is tweemaal

zo hoog als door de frequentieteller aangegeven. Fig. 29 laat zien

dat de overdracht vrijwel lineair is voor -1,5 volt < V < -0,4 volt.
cx

Er geldt:

K '"o
2n. (130-55).10

6
rad/s

I , I vo 1 t
8

:::::: 4,3.10
rad/sec
volt

f veo
160

(MHz)

t 140

120

100

80

60

40
~

-2.. 0 -1.0 0
-+ V (volt)

cx

Fig. 29: Frequentie VCO als functie van V
cx
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Ret ECL-middennivo is -1,3 volt. Fig. 29 laat z~en dat het zonder

meer mogelijk is om te regelen rond dit nivo. Een spanningsdeling,

zoals toegepast in de bestaande PLL (par. 2.3) is dus overbodig

en wordt dan ook niet meer gebruikt.

De temperatuurafhankelijkheid is globaal gemeten. De temperatuur

drift hoeft immers slechts globaal bekend te zijn, daar we deze met

een geschikte keuze van het vanggebied kunnen elimineren. Ret

Fairchild-databoek ([9]) geeft hier overigens geen informatie over.

Zowel bij hoge als bij lage frequenties bleek de frequentie na een

kwartier opwarmtijd ongeveer 1% lager te zijn dan direct na ~n

schake len. Aangezien de frequentie toeneemt bij verkleining van

C , dient C een negatieve temp.coef. te hebben. De gebruikte
x x

keramische buiscondensator heeft inderdaad een vrij grote negatieve

temp. coef.

Nemen we het vanggebied tweemaal zo groot als bovenstaand verloop

van 1%, dan mogen we verwachten dat de temperatuur geen invloed

heeft op het vanggedrag: (6f) = 2.0,65 = 1,3 MHz.vang
We mogen dan ook verwachten dat we de PLL kunnen afregelen door

voor C een waarde te kiezen uit de E12-reeks.
x

Aangezien het houdgebied altijd groter is dan het vanggebied, zullen

temperatuurvariaties geen invloed hebben op de frequentie tijdens

bedrijf.

3.6 Dimensionering

1. De volgende parameters liggen vast:

Ko
84,3.10 rad/sec

volt

K =
d

F(o)

0,75 volt
'IT rad

= 0,24 volt/rad

0,7

Voorde DC-loopgain geldt dan: G
o

8 -1
10 sec .
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2. Het een vanggebied van 1,4 MHz yolgt w uit (13):
n

w
n

2
(6w )

o vang
4G Z;;

o

6 2
(2rr.l,4.10)

8
4.10 .0,7

5
2,75.10 rad/see

3. Ret direete vanggebied ~s dan (12):

(6w ) .
o d~reet

2z;;w
n

5= 3,85.10 rad/see

(M ) .
o d~reet

0,06 HHz

4. Ret theoretisehe houdgebied is dan (17)

(6f )
o max

rrG
o

2rr
50 HHz

Zoals al eerder aangegeven is dit een puur theoretisehe waarde.

In de praktijk is het houdgebied kleiner en bovendien in ons

geval nauwelijks van belang.

5. Vervolgens dienen we te eontrolleren of de jitter in het uit

gangssignaal niet te groot wordt. De ruisbreedte van de PLL

vo 19 t ui t (I 6) :

o,53w
n

0,145 HHz.

Na flankdeteetie geldt: z~e 3.7.

Voor de effeetieve ruisbandbreedte van het signaal hadden we ~n

hoofdstuk 2 gevonden: B. ~ 115 MHz.
~

Dus:

68 <
rms

2
5

0,145
115 ~ 0,02 rad. ~ 0,4% ~ 0,06 nsee.

De jitter als gevolg van de signaal-ruisverhouding ~s dus ver

waarloosbaar klein.

6. Ret loopfilter volgt uit (10), (9), (5) en (4).

= 2. Z;; I ,4 -6
R

2
CT

2 w 5
5,1.10 sec

n 2,75.10

f
10

8 -3
T e 1,3.10 sec RIC

I w 2 5 2
(2,75.10 )

n
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3.7 De totale PLL schakeling

Fig. 30 toont het blokschema van de volledige schakeling .

-5V

monitor
rl-_--.I

klok
emitter-t---_a
volger

..I. C
x

v
C
a

Q

~
timing

Fig. 30: De PLL

Ret bifase signaal uit de ontvanger is AC gekoppeld met de PLL.

D.m.v. twee weerstanden en een poort wordt het signaal weer op ECL

nivo gebracht. Door het bifasesignaal samen met zijn vertraagde ver

Sle aan een XOR-poort toe te voeren ontstaat een positieve puls

bij iedere flank van het bifase signaal. Fig. 31 verklaart de werking,

V

___I_R,.,_ -1-
bifase / ~

~tl~
t
I VIR

bifase vertraagd: X-
I
I
I

I

na flankdetectie

~V
~ _~_.rL
~ t 1....-------

Z I

I

V
11

Fig. 31: Werking flankdetector
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Aangezien t
l

en t
2

niet gelijk zijn, komen de pulsen als gevolg van

positieve en negatieve flank niet even snel. Op de skoop is dit te

zien als een dubbele puIs.

Volgens de theorie ([8, blz.241]) werkt de PLL optimaal indien de

dutycycle van het signaal na flankdetectie 50% is. In de uitgevoerde

schakeling wordt het signaal vertraagd door twee XOR-poorten uit een

Fairchild 100107. Deze hebben ieder een typische vertraging van

0,9 nsec. Samen is dit 1,8 nsec. Bij een frequentie van 129 MHz

betekent dit een dutycycle van ongeveer 20%.

Vergroting van de dutycvcle zou 6f een extra Ie, 6f een stuk kabel

op de print vergen. Aangezien de flankdetector zander zo'n extra

voorziening al een voldoende signaal levert voor de PLL, is de duty

cycle op 20% gehandhaafd.

Fig. 32: Spectrum na flankdetectie; 10-110 MHz

Fig. 32 toont het spectrum na flankdetectie. Vergelijking met

Fig. 21 levert dat de signaal-ruisverhouding sterk verbeterd is.

We kunnen deze schatten door de vermogens van de verschillende

ruispieken op te tellen (theorema van Parseval, [I~, blz.32]) en

te vergelijken met het signaalnivo. Zeg het signaalnivo P = 0 dB
s
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Voor het ruisvermogen ~n het gebi~d 10-110 MHz geldt dan:

P '" 4 x - I 4 dB + 4 x -I 9 dB '" - 7 dB.
n

Veronderstel dat het totale ruisvermogen hoogstens tweemaal zo

groot is, dan geldt:

-4 dB '"
2
5

De afstemcondensator kan globaal berekend worden m.b.v. de gegevens

uit [91 . De juiste waarde moet echter proefondervindelijk vastge

steld worden. C = 2,7 pF bleek te voldoen.
x

3.8. Metingen

Met het meetschema van Fig. 33 ~s het vanggebied en het houdgebied

van de PLL gecontrolleerd.

HP puls
generator

klok HP data
generator

klok

cyclisch datawoord: .... 0010011011

Fig. 33: Opstelling voor meting van vanggebied en houdgebied

Het vanggebied loopt van 63,2 ~ 0,1 tot 64,7 ~ O,IMHz het houdge

bied van 60,4 ~ 0,1 tot 66,2 ~ O,IMHz. We zien dat het vanggebied

goed overeenkomt met de theoretische waarde (1,4 MHz ).

De werkfrequentie (64,5 MHz) ligt op de rand van het vanggebied. Di t

~s echter geen bezwaar aangezien de frequentie van het ingangssig

naal stabiel is. Het vanggebied is juist wat groter gekozen om het

afregelen van de VCO m.b.v. C te vereenvoudigen.
x

In bedrijf, dus met het uitgangssignaal van de ontvanger als input,

blijkt de PLL ongevoelig voor temperatuurvariaties. De omgeving van
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- 0
de PLL is afgekoeld met een spuitbus lucht ( ~ 10 C) en opgewarmd

met een soldeerbout; de PLL bleef betrouwbaar werken. Overigens is

de invloed van de omgevingstemperatuur op de VCO en de XOR-poorten

niet groot, omdat de betreffende IC's uit zichzelf al erg heet worden.

Tot slot geeft Fig. 34 het spectrum aan de uitgang van de PLL.

Fig. 34: Spectrum van de uitgang van de PLL, 10-110 MHz
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4. DE KEUZESCHAKELING

4.1 Inleiding

De gebruiker moet m.b.v. toetsen een van de 31 kanalen kunnen kie

zen. Hiertoe is een schake ling ontworpen die het stuursignaal levert

voor de demultiplexer en tevens het gekozen kanaal zichtbaar maakt

op twee display's.

Het uitgangspunt bij het ontwerp was gebruikersvriendelijkheid.

Een kanaal wordt gekozen m.b.v. twee van de tien toetsen "0 tim 9".

Indien er een toets is ingedrukt verschijnt het betreffende cijfer

op het eerste display en het tweede display wordt geblanked, ten

teken dat er nog een toets ingedrukt moet worden. Pas als er twee

toetsen z~Jn ingedrukt schakelt de multiplexer. Indien de codes

"00" of "32 tim 99" ingedrukt worden, kiest de schakeling kanaal

"01". Via de "start"-toets kunnen alle kanalen achtereenvolgens

beluisterd worden. De schakeltijd is variabel (0,5-5 sec) en in

stelbaar met een potmeter op het front. De cyclus kan, behalve met

de "stop"-toets, ook onderbroken worden door een van de toetsen

"0 tim 9" in te drukken.

Doordat gebruikersvriendelijkheid de eerste prioriteit kreeg bij het

ontwerp was het wel noodzakelijk om veel IC's te gebruiken (24).

4.2 De werking van de schakeling

De werking wordt behandeld aan de hand van Fig. 35.

In 4.2.1 wordt het geval besproken waarbij we een kanaal kiezen met

de toetsen "0 tim 9". In 4.2.2 komt het cyclisch aftasten van alle

kanalen aan de orde.

4.2.1 Schakelen met de toetsen "0 tim 9"

- Alle twaalf toetsen zijn voorzien van een zogenaamde debounce

schakeling (IC 19 tim 24) om denderen te voorkomen. Bij "0 tim 9"

~s dit essentieel, aangezien de schakeling onderscheid maakt tussen

de eerste keer drukken en de tweede keer drukken.

- Indien een van de toetsen "0 tim 9" ingedrukt wordt, gebeuren er

drie dingen.

1. De overeenkomstige BCD-code verschijnt op de uitgangen A tim D
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van de toetsencoder 1 (active low) en op de uitgangen van de

inverters 3 (active high).

2. De uitgang van nandpoort 2 wordt hoog, dus de uitgang van inverter

3e wordt laag. Riermee wordt flip-flop 4b geset: de 10 naar 5

multiplexers 8/18 schakelen van "teller" naar "toetsen", of

blijven in de stand "toetsen".

3.a Bij de eerste keer drukken wordt uitgang Q van 4a laag. Q van

5b geeft een negatieve puls, waarmee:

- de 4 bit latches 6a voor de tientallen een enable krijgen;

- de 4 bit latches 6b voor de eentallen gereset worden.

Tevens worden de latches 9 geblokkeerd, d.w.z. de stand van

de display's verandert wel, maar de tuner schakelt (nog) niet.

b Bij de tweede keer drukken wordt Q van 4a laag. Via Q van de

one-shot Sa worden de latches 6b geladen. De blokkering van 9

wordt opgeheven.

De enable pulsen voor 6 zijn ~ 1 sec breed.

Indien er op de startknop gedrukt wordt, krijgt flip-flop 4a een

clear.

- De 256 x 8 bit PROM 7 vertaalt de twee 4 bits woorden naar een

5 bits woord in binaire code.

4.2.2 Schakelen met de teller

- Ie 12 en 13 vormen samen een 32-teller. De teller begint te tellen

na een druk op de "start"-toets en stopt na een druk op de "stop"

toets. Flipflop 14a zorgt hiervoor.

- De klok voor de tellers wordt opgewekt met de monostabiele multi

vibrators 17. De positieve puls duurt ongeveer 10 msec. De tijd

tussen de pulsen is variabel tussen 0,5 en 5 sec.

- Ret starten van de teller gaat als volgt.

Een druk op de "start"-toets zet via 16b, 3f, 14b en 16a een

loadcyclus in gang. Dit gebeurt echter alleen als uitgang Q van

4b hoog was (d.w.z. de laatst ingedrukte toets was niet "start"

of "stop"). Via de 10 naar 5 multiplexer 11/18 leest de teller

het kanaal in dat 't laatst via de toetsen "0 t/m 9" gekozen

was. Tevens wordt 4b nu in de stand "teller" gezet (Q hoog) ,

zodat:

1. de multiplexers 8/18 nu de stand van de teller doorgeven;
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2. een volgende start geen nleuwe loadcyclus kan veroorzaken.

- Indien de teller de stand '31' bereikt, wordt via nandpoort 15

en 16a een nieuwe loadcyclus gestart. Nu echter wordt via 11/18

het woord "0000 I" inge lezen omdat flip-flop 14b omgeschake ld

is door de klok 17. De teller telt dus van I tim 31.

- Met het binaire signaal op de uitgangen van de multiplexer 8/18

gebeurt twee dingen:

I. Het signaal wordt VIa de PROM 10 ten aIle tijde zichtbaar

gemaakt op de display's.

2. Het signaal wordt via de latches 9 en de connector toege

voerd aan de demultiplexer, tenzij de latches geblokkeerd

ZIJn.
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CONCLUSIE

Het zowel theoretisch als praktisch moeilijkste stuk van het af

studeeronderzoek was de optische ontvanger. Na realisering van de

schake ling tonen de metingen aan dat het zeer goed mogelijk is

om een optische ontvanger aan de hand van de theorie te optima

liseren. De ontvanger zou aIleen nog verbeterd kunnen worden indien

de lengte van de vezel, en daarmee de vorm van de ingangspuls,

bekend was. Praktisch is dit echter zeer moeilijk.

Afgewacht dient te worden hoe de ontvanger zich gedraagt als er

5 km glasvezel gebruikt wordt. Mogelijk moet als gevolg van de

dispersie de bandbreedte dan enigszins vergroot worden. Dit zou

de gevoeligheid natuurlijk verlagen.
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COMPONENTEN ONTVANGER

( Q)

RI 2k2 R36 Ik

R2 22k R37 390

R3 56k R38 150

R4 56 R39 390

R5 470 R40 2k7

R6 680 R41 15k

R7 680 R42 22

R8 390 R43 330

R9 150 R44 390

RIO 390 R45 150

RII 220 R46 390

RI2 68 R47 47k

RI3 Ik R48 15k

RI4 390 R49 15k

RI5 150 R50 15k

RI6 390 R51 15k

RI7 2k7 R52 15k

RI8 27k

RI9 5 (10//10) CI 10nF

R20 82 C2 10nF

R21 2k7 C3 0,681.1F

R22 22k//39k C4 820pF

R23 22 C5 820pF

R24 120 C6 820pF

R25 390 C7 IpF

R26 150 C8 82pF

R27 390 C9 680pF

R28 220 CIO 270pF

R29 820 CI I 820pF

R30 5k6 CI2 10nF

R31 5k6 CI3 18pF

R32 390 CI4 10nF

R33 470 CIS 820pF

R34 100 CI6 270pF

R35 680 CI7 10nF



CI8 820pF

CI9 820pF

C20 10nF

C21 10nF

C22 10nF

C23 10nF

C24 270pF

C25 270pF

C26 10nF

C27 10nF

C28 10nF

C29 270pF

C30 10nF

C31 1.2nF

C32 270pF

C33 10nF

C34 1.2nF

C35 1.2nF

C36 10nF

C37 270pF

C38 1.2nF

C39 270pF

C40 68nF

C41 68nF

C42 10nF

C43 10nF

C44 1.2nF

T
2

, T
2

, T
5

, T
6

, T
8

BFR 91

T
3

, T
4

, T
7

, T
9

, TI I 2N 5910

IC 10 4741

IC 12 LM 391

DI
IN 829

D2 ' D3 L5M41

APD : RCA C30908E
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