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Binnen de vakgroep Te1ecommunicatie aan de Technische Universiteit
Eindhoven worden propagatie metingen verricht aan sate11iet
verbindingen. Daartoe beschikt de vakgroep over een uitgebreid
testbed. In dit systeem wordt gebruik gemaakt van coherente detectie
van de ontvangen sate11iet bakensigna1en. Deze coherente detectie
wordt uitgevoerd met behu1p van Phase Locked Loops.
Hoofdstuk 1 behande1t in het kort de eigenschappen van de Olympus
sate11iet en de opzet van het aardstation.
In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan op de basis theorie van Phase
Locked Loop's. Verder wordt hier een opsomming gegeven van bestaande
en nieuwe imp1ementaties van PLL-ontvangsystemen ten behoeve van
propagatie metingen. Voor- en nade1en van de verschi11ende
imp1ementaties worden hier uitvoerig toege1icht. Uit de verge1ijking
van voor- en nade1en blijkt dat ieder systeem specifieke gunstige
eigenschappen bezit, die het systeem voor het verrichten van een
bepaa1de soort metingen uitermate geschikt maakt. De universe1e
toepasbaarheid 1eidt echter hieronder.
Hoofdstuk 3 behande1t uitvoerig de eigenschappen van het TUE-EC
ontvangsysteem. Dit is het systeem dat op dit moment binnen de
vakgroep EC gebruikt wordt voor het uitvoeren van de propagatie
metingen. Dit systeem blijkt enige minder gunstige eigenschappen te
bezitten, met name het slechte acquisitie gedrag van de PLL wanneer
deze uit lock geva11en is. Dit geeft prob1emen met de beschikbaarheid
van het systeem. Om te komen tot een op1ossing va~ deze prob1emen werd
het systeem enigszins gemodificeerd. De modificatie ~~rd ~p zodanige
wijze uitgevoerd (met een extra insteek-kaart), dat het systeem ook
zonder de kaart (dus in zijn oorspronke1ijke toestand) nog te
bedrijven is. Aan het systeem werden verschi11ende metingen
uitgevoerd.
Ook binnen de vakgroep EEB van de Technische Universiteit Eindhoven is
een ontvangsysteem voor het verrichten van propagatie metingen
beschikbaar. Dit systeem, dat wezen1ijk verschi1t van het EC-systeem,
wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Om de prestaties van dit systeem te
kunnen verge1ijken met die van het EC-systeem werd getracht het EEB
systeem op zodanige wijze aan te passen, dat de parameters van beide
systemen met e1kaar overeen komen. Dit b1eek echter niet op eenvoudige
wijze te rea1iseren. Aan het EEB-systeem werden dus metingen in
ongemodificeerde toestand verricht.
In hoofdstuk 5 worden voorste11en gedaan ter verbetering van het EC
systeem. Deze voorste11en zijn gebaseerd op de voorde1en van de
verschi11ende ontvangsystemen, zoa1s die in hoofdstuk 2 behande1d
zijn. Dat betekent dat getracht wordt de specifieke gunstige
eigenschap van een bepaa1d systeem zonder a1 te ingrijpende
modificaties in het EC-ontvangsysteem te imp1ementeren. Tevens wordt
een op1ossing geboden voor het nadee1 van het EC-systeem, name1ijk het
slechte acquisitie gedrag van de onder1us wanneer deze uit lock
geva11en is. Deze op1ossing is op hetze1fde principe gebaseerd a1s de
modificatie die in hoofdstuk 3 beschreven werd.
Appendix A bevat een copy van een pub1icatie die naar aan1eiding van
de positieve resu1taten met de modificatie van de PLL geschreven werd.
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BPF
CP
CW
DNL
EC
ECS
EIRP
ESA
IF
IRM
LNA
LNC
LO
PD
HPLL
PLL
RF
SNR
TUE
VCO
VCXO
XP

Band Pass Filter
Co Polar, het hoofdpolarisatie signaal
Continuous Wave
Dr. Neher Laboratorium (Leidschendam)
Vakgroep Telecommunicatie
European Communication Satellite
Effective Isotropic Radiated Power
European Space Agency
Intermediate Frequency
Image Rejection Mixer
Low Noise Amplifier
Low Noise Convertor
Local Oscillator
Phase Detector
Heterodyne Phase Locked Loop
Phase Locked Loop
Radio Frequency
Signal to Noise Ratio
Technische Universiteit Eindhoven
Voltage Controlled Oscillator
Voltage Controlled X-tal (cristal) Oscillator
Cross Polar, het kruispolarisatie signaal

Ac
Ax
C
F(s)
G(s)
H(s)
He(s)
Kd
Ko
Kvcxo
I
Tp
Tv

amplitude van het hoofdpolarisatie signaal
amplitude van het kruispolarisatie signaal
capaciteit van de condensator van het loopfilter
Overdrachtfunctie van een PLL-loopfilter
open-lus versterking van een PLL
overdrachtfunctie 80 (s)/8i(s) van een PLL
fasefout overdrachtfunctie 8e (s)/8i(s) van een PLL
fasedetector constante
VCO-oscillator constante
oscillator constante van de VCXO
stroomsterkte van de stroompomp
Tijdsduur gedurende welke de stroompomp actief is
tijdverschil tussen de opgaande flanken van de twee oscillator
signalen
periodetijd van het VCO signaal
periodetijd van het VCXO signaal

a
b

f vco
f vcxo
k
n

driftsnelheid van de VCXO in Hz/s
de drempelwaarde voor het faseverschil
oscillator signalen
frequentie van de VCO
frequentie van de VCXO
cyclusnummer in de computersimulatie
spectrale ruisvermogendichtheid
dempingsfactor van een PLL

tussen de twee

8e (s) fasefout tussen ingangsignaal en VCO
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8i(s)
8 0 (s)

tun
~c

~x
r(k)

fase van het ingangsignaal van de PLL
fase van de oscillator van de PLL
natuurlijke hoekfrequentie van een PLL
relatieve fase van het hoofdpolarisatie signaal
relatieve fase van het kruispolarisatie signaal
tijdstip van de opgaande flank in cyclusnummer k
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In verband met de steeds toenemende vraag naar communicatie capaciteit
via geostationaire satellieten raken de tegenwoordig ter beschikking
staande frequentie banden (4, 6 en 11-14 GHz) volbezet. Om die reden
wordt door diverse instanties onderzoek verricht naar de
mogelijkheden voor exploratie van hogere frequentie banden (20 en 30
GHz). Dit onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit het doen van propagatie
metingen (amplitude- en fasemetingen) in de betreffende banden en het
interpreteren van de meetgegevens.
Sedert geruime tij d worden door de vakgroep Telecommunicatie aan de
Technische Universiteit Eindhoven (TUE) propagatie metingen verricht.
Het doel van deze metingen is inzicht verschaffen in de invloed van de
troposfeer op de propagatie eigenschappen van een satelliet-aarde-pad.
Uit deze propagatie eigenschappen kunnen dan systeem eisen
geformuleerd worden die voor het tot stand brengen van een betrouwbare
satelliet communicatie verbinding van belang zijn.
Voor het verkrijgen van de propagatie meetgegevens wordt gebruik
gemaakt van al dan niet commerciele satellieten met een speciale
test-payload. Deze payload bestaat uit een of meerdere bakensignalen,
waarvan de eigenschappen zoals vermogen, frequentie, veroudering en
dergelijke zeer nauwkeurig voorspelbaar zijn.
Op dit moment wordt in de vakgroep aan de European Communication
Satellite (ECS) gemeten. Deze satelliet werkt in de 11-14 GHz-band.
Voor onderzoek in de 12, 20 en 30 GHz-banden zal in de toekomst
gebruik gemaakt gaan worden van de Olympus satelliet. Daar de vakgroep
ook in dit onderzoek wil participeren, zal het huidige testbed voor de
ECS geschikt gemaakt moeten worden voor metingen aan de Olympus satel
liet. Dit betekent dat practisch het gehele testbed (antenne, antenne
tracking, mixers en lokale oscillatoren) aangepast zal moeten worden.
De te meten signalen zullen weI teruggemengd worden naar de huidige
vaste middenfrequentie van 10 MHz.
De vakgroep beschikt over een aantal 10 MHz Phase Locked Loop
ontvangers (PLL) , waarmee de gewenste (amplitude- en fase) signalen
gemeten kunnen worden, zelfs wanneer deze in de ruis verzonken zijn.
Een dergelijke ontvanger bestaat uit twee delen, namelijk een hoofdlus
en een onderlus. Deze lussen worden gebruikt voor het meten van de
amplitude van het hoofdpolarisatie signaal respectivelijk het
kruispolarisatie signaal en hun onderling faseverschil.
Het in dit afstudeerverslag beschreven onderzoek heeft betrekking op
de bovengenoemde PLL-ontvangers, waarvan twee aspecten verbeterd
moeten worden, namelijk het lock aquisitie gedrag van de onderlus en
het fase meetsysteem.
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~ HEr OLYMPUS PROPAGArIE EXPERIMENT.

1,1 De eigenschappen van de sate11iet.

De 01ympus-1 is een in 1987 te 1anceren experimente1e geostationaire
sate11iet van de European Space Agency (ESA).
De 1evensduur is bepaa1d op 7 jaar en de sate11iet za1 beschikken over
de vo1gende payloads [2):

- 12, 20 en 30 GHz baken signa1en voor propagatie metingen.
payload voor nieuwe communicatie experimenten tussen k1eine
aardstations in de 12 en 14 GHz-band.
Een Direct Broadcasting by Satellite (DBS) payload met twee
kana1en.
Een payload in de 20 en 30 GHz-band voor experimente1e
doe1einden op het gebied van teleconferencing, enz.

De sate11iet za1 gep1aatst worden met een subsate11ietpunt van 19°
West. Dit is ongeveer midden boven de At1antische Oceaan. Met behu1p
van de theorie uit 1iteratuur [1) kan hieruit de antenne e1evatie en
azimuth berekend worden voor het TUE-antenne-aardstation.

E1evatie Eindhoven
Azimuth Eindhoven

26°80
30°23 west/zuid

In figuur 1 en 2 zijn de overzichttekeningen van de Olympus sate11iet
een v1uchtconfiguratie respectieve1ijk een ontmante1de versie
weergegeven.
Op de overzichttekening in figuur 2 zijn de 12, 20 en 30 GHz baken
signaa1 be1ichters aangegeven die voor de propagatie metingen gebruikt
zu11en worden.
Uit de literatuur [2) p.ll en p.12 vindt men dat voor het 12 GHz
signaa1 het ontvangen vermogen in Nederland 3 dB beneden het
piekvermogen in het subsate11iet punt za1 1iggen en dat voor de 20 en
30 GHz baken signa1en in Nederland bijna het piekvermogen ontvangen
kan worden. Voor 1aatstgenoemde baken signa1en 1igt de doorsnijding
van de antenne-as met de aarde name1ijk in de buurt van Parijs.
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Figuur 2: De Olympus satelliet in exploded view. In deze
tekening zijn de antennes voor de baken signalen
aan gegeven.
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~ De propagatie payload.

Zoa1s reeds verme1dt beschikt de Olympus sate11iet over drie
verschi11ende baken signa1en. A11e bakens werken in een Continuous
Wave mode (CW) en worden uit een bron afge1eid. Hierdoor bestaat
tussen deze bakens een vaste fase re1atie (fasecoherentie). Het 20 GHz
baken wordt met een frequentie van 933 Hz tussen twee orthogona1e
po1arisaties geschake1d.
In tabe1 1 zijn de frequenties van de verschil1ende bakens en hun
frequentie stabi1iteit "~ergegeven.

BAKENS BO B1 B2

FREQUENTIE (GHz) 12,501866 19,770393 29,655589

Frequentie stabiliteit in kHz

over 24 uur +/- 1,2 +/- 2 +/- 3

over 1 jaar +/- 36 +/- 60 +/- 90

over 7 jaar +/- 120 +/- 200 +/- 300

Tabe1 1: De baken frequenties en hun frequentie stabi1iteit.

Van het door de sate11iet in de verschi11ende bakens uitgezonden
vermogen, de Effective Isotropic Radiated Power (EIRP) is de
ondergrens binnen het in li teratuur [2] aangegeven dekkingsgebied
gespecificeerd. Ook de stabi1iteit van de EIRP is gegeven. Zie tabe1
2.

BAKENS BO B1 B2

EIRP (dBW) >10,0 >24 >24

vermogen stabiliteit

binnen 1 seconde +/- 0,05 dB

binnen 24 uur +/- 0,5 dB

binnen 1 jaar +/- 1 dB

binnen 7 jaar +/- 2 dB

Tabe1 2: De uitgezonden vermogens van de diverse bakens en
hun stabiliteit.
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De opbouw van een aardstation voor propagatie metingen is in principe
gelijk aan die van een aardstation voor communicatie doeleinden. Het
bakensignaal van de satelliet wordt opgevangen door een schotelantenne
die, al dan niet met een automatisch volgsysteem, op de satelliet
gericht staat. Het ontvangen signaal wordt direct achter de antenne
versterkt in een Low Noise Amplifier (LNA) of Low Noise Convertor
(LNC). Hierna wordt het signaal in twee of meer stappen teruggemengd
naar een geschikte middenfrequent:e. Het meest gebruikelijk is om de
binnenkomende signalen in meerdere stappen terug te mengen. Wanneer
men de eerste Intermediate Frequency (IF) vrij hoog kiest (1
GHz-band) kan men een goede spiegel frequentie onderdrukking
verkrij gen door het ingangssignaal te filteren. De tweede en veel
lagere IF dient dan voor een goede onderdrukking van de naburige
kanalen. Deze IF ligt vaak in de buurt van 10 MHz. De derde IF kan
gebruikt worden voor verdere reductie van de bandbreedte van de
ontvanger. In deze trap kan dan ook de ruisbandbreedte van de
ontvanger" bepaald worden. De frequentie van deze trap ligt meestal
in de buurt van 100 kHz. Voor het verrichten van zo nauwkeurig
mogelijke fase metingen wordt dan een vierde IF toegepast op een zo
laag mogelijke frequentie.
Om metingen uit te voeren op signalen die in de ruis begraven zijn,
moet men coherente detectie toepassen. Bij deze vorm van detectie moet
men beschikken over een lokaal oscillator signaal met een vaste
faserelatie ten opzichte van het binnen komende signaal. Om die reden
wordt een ontvangsysteem zoals geschetst in het bovenstaande praktisch
altij d ui tgevoerd met een PLL ontvanger. Di t type ontvanger heeft
verder als voordeel dat hiermee frequentie drift opgevangen kan
worden. De frequentie drift manifesteert zich als gevolg van
Doppler-shift van het signaal en verouderings verschijnselen onder
andere van de satelliet oscillatoren. (Zie paragraaf 1.2)
Door toepassing van speciale componenten zoals een Image Rejection
Mixer (IRM) kan het aantal IF's verminderd worden. Deze mixer heeft
als eigenschap dat hij onderscheid kan maken tussen het ondergemengde
en het bovengemengde signaal. Voor een bepaalde Local Oscillator (LO)
frequentie kan aan de uitgang van de mixer dus de keuze gemaakt worden
tussen het gewenste signaal of de spiegelfrequentie ervan. Op deze
manier hoeft men minder aandacht te besteden aan de onderdrukking van
de spiegelfrequentie in het Radio Frequency (RF) gedeelte en kan de IF
trap van 1 GHz in het bovengenoemde voorbeeld weggelaten worden. Voor
de te meten bakensignalen geldt zelfs dat er geen spectrale
componenten voorkomen op de spiegelfrequenties, hetgeen in het
voordeel is van het gebruik van een IRM.
Het verminderen van het aantal IF's heeft als voordeel dat de bijdrage
van de lokale oscillatoren tot de faseruis vervallen. In figuur 3 en 4
zien we twee configuraties voor de systeem opbouw zoals in het
bovenstaande geschetst.
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Figuur 3. De opbouw van een ontvangsysteem met
3 of meer tussenfrequenties.

10 MHz

IRK: Image Rejection Mixer

Figuur 4. De opbouw van een ontvangsysteem met
2 of meer tussenfrequenties.
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1. PHASE LOCKED LOOP ONTVANG SYSTEMEN.

2.1. De PLL basis theorie.

Een Phase Locked Loop is een teruggekoppe1d systeem dat a1s eigenschap
heeft dat het faseverschi1 tussen het ingang- en het uitgangsignaa1 in
statische toestand constant gehouden wordt. Een derge1ijke eigenschap
is zeer gunstig voor toepassing in coherente ontvangsystemen. In de
coherente ontvanger kan de PLL dienen a1s loka1e oscillator omdat de
PLL werkt a1s een adaptief filter en in feite de draaggo1f uit het
ontvangen signaa1 fi1tert en deze dan gebruikt a1s lokaa1 oscillator
signaa1.
In deze paragraaf za1 zeer kort op de basis theorie van een PLL
ingegaan worden. Alleen het meest gebruikte type PLL za1 hier in
beschouwing genomen worden. Dit is een tweede orde PLL met een actief
Lead Lag loopfi1ter. Dit type PLL geeft de beste prestaties omdat de
natuur1ijke frequentie en de demping van dit systeem onafhanke1ijk
van e1kaar te kiezen zijn.
Er wordt in het vo1gende vanuit gegaan dat de PLL a1tijd a1s een
1ineair systeem werkt ! Dit is het geva1 in de norma1e toestand. Niet
1ineaire verschijnse1en doen zich hoofdzake1ijk voor in de aquisitie
fase. Hieraan is door J. Ouder1ing [9] aandacht besteed.
Een ~asis PLL heeft de vo1gende configuratie: zie figuur S.

fase detector loopfilter

s
VCO

Hierin

Figuur 5: De configuratie van een basis PLL.

zijn: 8i(s) de fase van het ingangsignaa1
80 (5) de fase van de Voltage Controlled Oscillator
8e (s) de fasefout tussen het ingang- en

uitgangsignaa1
Kd de fasedetector constante
Ko de oscillator constante

(VCO)
het

De verschi11ende componenten in figuur 5 hebben de vo1gende
overdrachtfuncties:



HW/EC/86 Phase Locked Loop ontvangsystemen 15

De fasedetector:

Het 100pfilter:

De VCO:

Vd(s) Vd(s)
- Kd

8i(s) - 80 (s) 8e (s)

V2(s)
- F(s)

Vd(s)

80 (s) Ko---
V2(s) s

(1)

(2)

(3)

De overdrachtfunctie van het teruggekoppe1de systeem wordt hiermee
H(s):

H(s) - ------ (4)

A1s 100pfilter wnr.dt meesta1 een actief Lead Lag filter gebruikt,
waarvan de configuratie in figuur 6 weergegeven is.

(s)

CRR1 2
I I

~
~

+ I I
+

des) - V2
t>

+- -
~ ~

v

Figuur 6. Het actief Lead Lag 100pfi1ter.

De overdrachtfunctie van dit filter is F(s):

F(s) - --- met (5)
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De overdrachtfunctie van de PLL wordt hiermee H(s):

1+sf2
Ko·Kd -

sfl
H(s) - ------

1+sf2
s+Ko·Kd -

sfl

(6)

waarbij voor een actief loopfilter geldt:

Ko·Kd
tu 2 _ --n (7)

(8)

Uit (7) en (8) blijkt dat, zoals reeds eerder vermeld werd, de
natuurlijke hoekfrequentie tun en de dempingsfactor Z;; onafhankelijk
van elkaar gekozen kunnen worden.
Figuur 7 geeft de amplitude overdrachtfunctie IH(jtu) I van de tweede
orde PLL met actief loopfilter. De dempingsfactor Z;; fungeert hier als
parameter.

3 4 5 7 100.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2
frequency w/w~

!
I i I I ! !f '" 03 If---,- ---t-,
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Figuur 7: De overdracht IH(jtu) I al5 functie van de genormeerde
frequentie tu/tun van een tweede orde PLL met z;; als
parameter. [3]
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voor de 3dB hoekfrequentie ~3dB ge1dt:

~3dB - ~nj x+ Jx 2+1

met x - 2~2 + 1 (voor een aetief loopfi1ter )
Wanneer , » 1 dan ge1dt

(9)

~3dB - 2~~ ( ~ » 1 ) (10)

De inv10ed van de dimensionering van de tijdeonstanten r1 en r2 op de
eigensehappen van de PLL komt in figuur 7 niet goed tot uiting. Een
meer tot de verbee1ding sprekende weergave geeft de
open-1us-versterking G(s) van de PLL. Voor een PLL met een aetief
loopfi1ter ge1dt nu:

G(s) - (11)

In figuur 8 is het Bode-diagram van deze overdraehtfunetie
weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de ligging van ~3dB

aIleen juist is voor s» 1. Voor k1einere waarden van s treedt er
een afwijking in de 1igging van ~3dB op; voor s-l ge1dt bijvoorbee1d
vo1gens (9):

~3dB - ~n . 2,5



HVW/EC/86 Phase Locked Loop ontvangsystemen 18

t
20Log IG(jw) I

o

Fisuur 8: Het BOde-diafram van de open-1us-versterking
20 LogIG(jw) van een PLL met actief loopfi1ter.

De inv10ed van een verandering in een van de ve1e parameters van een
PLL is in figuur 8 duide1ijk na te gaan.

De PLL kan beschouwd worden a1s een adaptief bandfi1ter. De
fi1terwerking is met behu1p van figuur 7 gemakke1ijk in te zien. Deze
figuur geeft de naar de basisband verp1aatste filterkarakteristiek
weer. De adaptieve eigenschap van een PLL is echter niet onbeperkt.
Voor de PLL ge1den namelijk enke1e statische en dynamische
stabi1iteits grenzen. Deze grenzen zu11en aan de hand van figuur 9
verduide1ijkt worden.
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Figuur 9. De statische en dynamische stabiliteits
grenzen van een PLL.

De in figuur 9 aangegeven gebieden hebben de volgende betekenis:

Het Lock-In gebied: Dit is het gebied waarin de PLL normaliter werkt.
Statische en dynamische stabiliteit zijn hier
gewaarborgd. Mocht de PLL in dit gebied uit Lock
raken, dan zal hij in zeer korte tijd weer in
Lock komen.

Het Pull-Out gebied: Binnen dit gebied behoudt de PLL zijn dynamische
stabiliteit wanneer de initiele toestand In-Lock
is.

Het Pull-In gebied: In dit gebied komt de PLL altijd weer In-Lock,
doch het kan geruime tij d duren voordat de loop
de In-Lock toestand weer bereikt.

Het Houd gebied: Dit is het gebied waarin de PLL in statische
omstandigheden zijn In-Lock toestand kan
behouden. Wanneer de PLL hier uit Lock valt, zal
hij echter zonder hulpmiddelen niet meer In Lock
komen.

In het volgende zal enige aandacht besteed worden aan de statische en
dynamische eigenschappen van de fasefouten van een tweede orde PLL met
actief loopfilter.
De overdrachtfunctie van de fasefout wordt bepaald door:
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He(s) - l-H(s) - -------
s2 + 2z:;;tuns + tun

2
(12)

De fasefout 8e zal bekeken worden voor drie verschillende typen
ingangsignalen namelijk een fasestap, een faseramp (frequentiestap) en
een fase-acceleratie (een frequentieramp).
Met behulp van de eindwaardestelling vindt men voor de statische
fasefout:

E SS - lim 8e (t) - lim s.8e (s) - lim s.He (s).8i(s)
t ....oo s....O s ....O

waarbij 8i(s) - /i8/s voor een fase stap

8i(s) /itu/s 2 voor een frequentie stap

8i(s) - /itu/s 3 voor een frequentie ramp

(13)

(14)

Substitutie van (12) en (14) in (13) geeft dan de volgende waarden
voor de statische fasefout.

0 voor een fase stap

Ess 0 voor een frequentie stap (15)

/itu/tun
2 voor een frequentie ramp

De uitkomsten in (15) geven een indruk omtrent de volgeigenschappen
van een tweede orde PLL met actief filter. Hieruit blijkt dat fase- en
frequentie stappen met een eindfout gelijk aan nul gevolgd kunnen
worden. Een frequentie ramp geeft echter een waarde ongelijk aan nul.
Dit is van belang bij het optreden van frequentie drift. Zoals reeds
vermeldt in paragraaf 1.2 wordt de frequentie drift veroorzaakt door
veroudering en door Doppler-shift van de signaalfrequentie van de
satelliet. De grootte van de frequentieverandering /itu is echter in
beide gevallen bijzonder klein. Tabel 1 geeft voor de frequentie
stabiliteit van het B2-baken een waarde van 3 kHz/uur. Wanneer dit
verschijnsel sinusvormig verondersteld wordt, geeft dit een /itu van
0,22 rad/s [6]. De bijdrage van de Doppler-shift bedraagt slechts 5.10
rad/s en is dus verwaarloosbaar [6].

Het gedrag van de dynamische fasefout is weergegeven in de figuren 10,
11 en 12 voor respectivelijk een fase stap, een frequentie stap en een
frequentie ramp in het ingangsignaal. Deze figuren geven aan dat de
dempingsfactor evan grote invloed is op het dynamisch gedrag van de
fasefout.
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Figuur 10: De fasefout Se(t) als gevolg van een
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Figuur 11: De fasefout Se(t) als gevolg van een
frequentie stap in het ingangsignaal. [3]
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Figuur 12: De fasefout SeCt) a1s gevo1g van een
frequentie ramp in het ingangsignaa1. [3]

Uit bovenstaande figuren kan geconc1udeerd worden dat een hoge
dempingsfactor ~ weinig ops1ingering van de fasefout geeft. Het duurt
echter re1atief lang voordat de uitslingering uitgedoofd is en de
eindfout nul bereikt wordt. Een 1age dempingsfactor ~ geeft
daarentegen vee1 ops1ingering maar sne11e uitdoving van de fasefout.
Afge1eid kan worden dat met een dempingsfactor ~ - 1 de fasefout ten
gevo1ge van een fase stap het sne1st zijn eindwaarde (nul) benadert.

2.2. PLL ontvangsystemen met coherente detectie.

Voor het verrichten van propagatie metingen moet men beschikken over
een adequate ontvanger. Deze ontvanger moet aan een aanta1 eisen
vo1doen, waarvan enke1e hier genoemd zu11en worden.
Ten gevo1ge van atmosferische omstandigheden (regen, sneeuw,
enzovoort) zu11en de hoofd- en kruispo1arisatie signa1en in amplitude
en in fase gemodu1eerd worden. De ontvanger heeft a1s taak deze
signa1en te demodu1eren. Men wi1 name1ijk de amplitudes van hoofd- en
kruispo1arisatie signaa1 (Ac en Ax) en hun onder1inge re1atieve fase
kunnen meten. Verder moet de effectieve meettijd van het systeem
minimaa1 80 % bedragen. De 1aatst genoemde factor kan bijvoorbee1d van
be1ang zijn bij de keuze van de aquisitietijd van de PLL.
Het vereiste grote dynamisch bereik en de te verwachten 1age
signaa1-ruis-verhoudingen (voora1 voor het XP-signaa1) duiden a1 op de
noodzake1ijkheid van coherente detectie. Voor het toepassen van
coherente detectie methoden moet men beschikken over een lokaa1
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oscillator signaal met de juiste frequentie en de juiste faserelatie.
Dit signaal wordt meestal gegenereerd door gebruik te maken van
PLL-technieken.
Met behulp van deze PLL-technieken kunnen propagatie meetsystemen op
verschillende manieren geimplementeerd worden. Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van zowel analoge als digitale technieken. Een drietal
methoden zullen hier besproken worden, namelijk de TUE-EC-methode, de
TUE-EEB-methode en de DNL-methode. Deze methoden zijn allen gebaseerd
op analoge technieken.

2.3. De TUE-EC-methode.

Via deze methode kunnen de beide amplituden Ac en Ax en het
faseverschil van de beide signalen (~c-~x) direct gemeten worden.
Het blokschema van deze meetontvanger ziet er als voIgt uit:

PD

• ------ 0'r:----,
Refprent ie
r,pnerator

r'---'-"- - .---- .--- ------,
I I

I t-.....,...-...:I'--------------1
I
I
I
I

I
I___________ - 1

,I' PLL

~e PLY. ---------------,
I
I

FiJUUr 13: Het blokschema van de ontvanger volgens
de directe meetmethode. (TUE-EC-methode)

Het systeem bestaat uit een dubbele PLL met een of twee
midden-frequenties. Deze PLL's genereren de lokale oscillator
signalen, waarna via synchrone detectie de meetsignalen verkregen
worden. Met behulp van de eerste PLL worden de beide ingangsignalen
(CP en XP) terug gemengd naar de eerste middenfrequentie. De tweede
PLL mengt het XP-signaal nog een keer terug naar de tweede
middenfrequentie. Hierdoor kan een zeer kleine ruisbandbreedte
verkregen worden, hetgeen noodzakelijk is voor de kruispolarisatie
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metingen, waarbij het te meten signaa1 aan de ingang een slechte
signaa1-ruis-verhouding bezit.
Ondanks het grote voordee1 van de direct ter beschikking staande
meetwaarden, i~ aan deze opzet ook een nadee1 verbonden. De tweede PLL
kan ten gevo1ge van zijn sma1bandigheid bij grote variaties van het
XP-signaa1 (bijvoorbee1d door hevige regenbuien) uit lock vallen en
komt dan moeilijk of niet meer in zijn In-Lock toestand. Om dit
prob1eem te omzei1en werd binnen de vakgroep EC gewerkt aan het
overbodig maken van de VCO in de tweede PLL met behoud van het
fasevergrende1ings principe. Het idee hiertoe is ontsproten uit het
feit dat de benodigde frequentie van de tweede VCO afge1eid kan worden
uit de eerste PLL wanneer deze in lock is. Beide signa1en CP en XP
hebben immers deze1fde frequentie. Ten opzichte van de eerste PLL
hoeft binnen de tweede 1us dus slechts de fase bestuurd te worden. [7]
en [8] Onderzoek naar deze methode heeft echter niet tot
bevredigende resu1taten ge1eid.
Het in dit afstudeervers1ag beschreven onderzoek richt zich op de
mogelijkheid om de tweede PLL gehee1 intact te laten, maar deze te
corrigeren wanneer hij uit lock geva11en is. Hierbij wordt de eerste
PLL, die we1 in lock staat, a1s referentie gebruikt. Dit onderzoek
heeft we1 tot een bevredigende op1ossing voor het geschetste prob1eem
ge1eid en za1 verder in dit vers1ag beschreven worden.
Een ander groot voordee1 van dit systeem is dat fase variaties die
voorkomen in zowe1 het CP-signaa1 a1s het XP-signaa1 uit de onder1oop
verwijderd worden, doordat het XP-signaa1 gemengd wordt met de VCO uit
de hoofd1oop. Zie figuur 13. De fase variaties die hierbij een ro1
spe1en worden hoofdzake1ijk veroorzaakt door de faseruis spectra van
de osci11atoren die voor de beide signa1en gebruikt worden, name1ijk
de RF-osci11ator van de sate11iet en de LO van het grondstation. Door
het verwijderen van deze faseruis bijdragen kan met name de
ruisbandbreedte van de onderlus verk1eind worden. [9]

2.4. De TUE-EEB-methode.

In figuur 14 is het principe schema weergegeven van een coherent
ontvangsysteem vo1gens de TUE-EEB-methode. Ook via deze methode kunnen
de gewenste meetwaarden Ac ' Ax en ~c-~x direct verkregen worden.
Deze ontvanger onderscheidt zich echter van het TUE-EC-systeem op twee
essentie1e punten:

- De hoofd- en onder1us zijn vo1komen identiek.
- De fasemeting tussen onder- en boven1us wordt op een andere

manier uitgevoerd.
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Fi&uur 14: Het coherente ontvangsysteem volgens
de TUE-EEB-methode.

Het gelijk zijn van de hoofd- en onderlus heeft als nadeel dat de
faseruis spectra van gemeenschappelijke oscillatoren niet weg gemengd
kunnen worden zoals vermeldt in de voorgaande paragraaf.
Wel kan ten opzichte van de TUE-EC-methode voordeel behaald worden uit
de andere manier van fasemeten. Doordat de fasemeting namelijk op een
zeer lage frequentie uitgevoerd kan worden, neemt de nauwkeurigheid
van de meting sterk toe.

2.5. De DNL-methode.

Via deze methode, die onder andere gebruikt wordt door het Dr. Neher
Laboratorium (DNL) , kunnen de amplituden Ac en Ax en het faseverschil
~c-~x tussen de beide signalen bepaald worden. Voor het verkrijgen van
de uiteindelijke meetwaarden moeten echter eerst nog een aantal
rekenkundige operaties uitgevoerd worden.
Een blokschema van het volgens deze methode werkend meetsysteem is in
figuur 15 weergegeven. De methode wordt ook weI de I-Q-meetmethode
genoemd omdat in principe kwadratuur detectie toegepast wordt.
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r------------

Figuur 15: Het blokschema van het systeem volgens
I-Q-meetmethode.

Het systeem omvat slechts een PLL en een drietal synchrone detectoren.
De PLL wordt gebruikt voor het opwekken van een lokaal oscillator
signaal dat het binnenkomende signaal exact terugmengt naar de
middenfrequentie. De middenfrequentie die betrokken wordt uit een
referentie-oscillator wordt gebruikt voor het tot stand brengen van de
"Phase-Lock"-conditie binnen de PLL en voor het synchroon detecteren
van de verschillende middenfrequent signalen. Zie figuur 15.
De zo verkregen signalen Ax.cos(;c-;x) en Ax.sin(;c-;x) moeten nu nog
enkele rekenkundige operaties ondergaan om de gezochte meetwaarden Ax
en ;c-;x te verkrijgen. Hierin schuilt nu het nadeel van deze methode.
De rekenkundige operaties (optellen, delen, vermenigvuldigen,
kwadrateren, worteltrekken en arctan nemen) moeten of analoog of
digitaal geimplementeerd worden. Bij analoge sckakelingen komen dan
problemen aan de orde als het beperkte dynamisch bereik en de
niet-lineairiteit van de delers, vermenigvuldigers en dergelijke. Deze
problemen worden nog versterkt door het feit dat een van beide
signalen meesal veel groter is dan het andere en dat ;c-;x in het
algemeen ongeveer 90 0 is.
De kwadratuur detectie van de amplitude kan in principe ook op de
hoofdloop toegepast worden. Dit heeft dan als grote voordeel dat
fasefouten ten gevolge van de PLL getolereerd kunnen worden omdat deze
bij het uitvoeren van de rekenkundige operaties verwerkt kunnen
worden. [2]

~. De Signal Switching methode.

In de voorgaande paragrafen werden methoden beschreven die voor de
amplitude-demodulatie gebruik maken van synchrone detectoren, ook wel
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vier kwadrant vermenigvuldigers genoemd. Deze detectoren hebben als
grootste nadeel dat ze slechts over een beperkt dynamisch bereik de
benodigde lineariteit vertonen.
In het onderstaande wordt nu een methode beschreven die het gebruik
van de vier kwadrant vermenigvu1digers vermijdt, de Signal Switching
methode.
De meest eenvoudige manier van amplitude demodulatie is omhullende
detectie met behulp van een diode. Dit is echter een vorm van
incoherente demodulatie. De essentie van deze methode is dus
gelijkrichting van het amplitude gemoduleerde RF-signaa1. Wanneer deze
gelijkrichting op coherente wijze toegepast wordt, dan kan hieruit 3
dB verbetering in de signaal-ruis-verhouding ten opzichte van
asynchrone omhullende-detectie verkregen worden. Bovendien ondervindt
men dan geen hinder van het drempel-effect dat zich voordoet bij
asynchrone omhullende detectie .[10]
Een synchrone gelijkrichter kan op re1atief eenvoudige wijze met
elektronische componenten gerealiseerd worden. Hierbij wordt dan
gebruik gemaakt van een invertor en een tweetal schakelaars. De
schakelaars worden synchroon gestuurd vanuit een PLL. Zie figuur 16.

AM Signal '''0

Io-------J

Urr! 0 Rr!rrrncr SIgnal "'0

(a)

(b)

Drmodulalrd Signal udrm

Figuur 16: Coherente amplitude demodulatie met behulp
van een synchrone gelijkrichter.
a) Principe van de coherente amplitude demodulatie.
b) Een mogelijke realisatie.
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De schakelaars worden aangestuurd met blokvormige signalen die een
onderling faseverschil hebben van 180 0

• Deze signalen zijn met
toepassing van digitale componenten op zeer eenvoudige wijze te
realiseren. De invertor kan geimplementeerd worden als een
teruggekoppelde opamp met versterking 1. De in figuur 16 getoonde
schakeling wordt ook een synchroon filter genoemd. [5]
Natuurlijk kunnen ook in het hier genoemde systeem verschillende
tussenfrequenties gebruikt worden om zodoende de ruisbandbreedte van
het systeem te kunnen verkleinen. Het grootste voordeel van deze
methode is dat de synchrone detector geheel uit lineaire componenten
bestaat.
Indien gewenst is het ook hier mogelijk kwadratuur detectie toe te
passen om zodoende fasefouten, veroorzaakt door de PLL, te
ondervangen.
Figuur 17 geeft het schema van een volgens bovenstaande methode
werkend propagatie-meetsysteem met twee tussenfrequenties.

R A

r-------Ifl- ~------J'----cn~':: r
I I
I
I

Referentie
Generator

IF

I I
I I
I I

'~X

-J-o-l ~:c-
Fi&uur 17: Een coherent ontvangsysteem volgens de

Signal Switching methode.

2.l. Conclusies.

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de verschillende systemen
grote verwantschap met elkaar vertonen. De Signal Switching methode
onderscheidt zich in principe slechts van de andere methoden door het
gebruik van een ander type synchrone detector voor de amplitude
demodulatie, die een groter dynamisch bereik heeft.
In het algemeen kan men stellen dat kwadratuur detectie betere
amplitude meetresultaten kan geven, omdat de fasefouten ten gevolge
van de beperkte bandbreedte van de PLL verwerkt kunnen worden. Er zijn
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dan weI nog enkele signaal bewerkingen noodzakelijk, zoals
kwadrateren, optellen en worteltrekken.
Het gebruik van een zeer lage tweede middenfrequentie voor het
kruispolarisatie signaal heeft als voordeel dat hiermee een zeer lage
ruisbandbreedte verkregen kan worden, zodat dit signaal ook gedurende
zeer diepe fadings nog gemeten kan worden.
Het gebruik van twee identieke,relatief breedbandige PLL's in de
TUE-EEB-methode heeft als voordeel dat hiermee zeer nauwkeurige
fasemetingen uitgevoerd kunnen worden. Voor de meting van diep in de
ruis begraven kruispolarisatie signalen is deze methode, vanwege zijn
relatief grote ruisbandbreedte, minder geschikt.
De DNL-methode heeft als voordeel het ontbreken van een PLL in de
onderlus, die dus ook niet uit lock kan vallen. De hoofdlus zal
praktisch altijd in lock zijn, zodat de beschikbaarheid van het
systeem zeer groot zal zijn. Deze methode brengt echter weI het
grootste aantal signaalbewerkingen met zich mee.
Afsluitend kan men stellen dat de TUE-EC-methode goed voldoet en dat
deze methode door combinatie met de Signal Switching methode en door
toepassing van kwadratuur detectie nog verbeterd kan worden. Ook kan
binnen de TUE-EC-methode de fasemeting op een lagere frequentie
uitgevoerd worden en hiermee aan nauwkeurigheid winnen.
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1. HET TUE-EC-ONTVANGSYSTEEM.

~. Het TUE-EC-ontvangsysteem in detail.

In paragraaf 2.3 werd de door de vakgroep EC gebruikte TUE-EC-methode
naar voren gebracht. Op deze methode zal in dit hoofdstuk nader worden
ingegaan.
Appendix E geeft een gedetail1eerd b10kschema van het ontvangsysteem.
Aan de hand van dit b10kschema za1 de werking van het systeem
besproken worden.
De te meten signa1en worden, zoa1s in paragraaf 1.3 reeds aangeduid,
in een of meerdere stappen teruggemengd naar een IF van 10 MHz. Met
behu1p van de VCO uit de hoofd1us worden de beide ingangssigna1en CP
en XP teruggemengd naar een IF van 125 kHz. In de hoofd1us volgt dan
enige filtering en synchrone detectie met een LO signaa1 op 125 kHz.
Dit LO signaa1 is afkomstig uit een referentie generator, opgebouwd
rond een zeer stabiele kristal oscillator. De PLL in de hoofdlus werkt
dus ook op een frequentie van 125 kHz. In het blokschema (appendix E)
is te zien dat voor de 125 kHz signalen verschillende fasehoeken
aangegeven worden. Deze faserelatie is noodzakelijk omdat ten gevolge
van het gebruikte type fasedetector (exclusive or) het faseverschil
tussen inkomend signaal en referentie generator signaal in stationaire
toestand (in lock) 90° bedraagt. De synchrone detectie moet dan plaats
vinden met een 125 kHz signaal dat ten opzichte van het referentie
generator signaa1 voor de PLL 90° in fase verschoven is.
Om te zorgen voor een constante signaal-amplitude aan de ingang van de
fasedetector van de PLL wordt het binnenkomende signaal eerst
"geclipt" en gefi1terd. Dit signaal wordt dan aangeboden aan een
digitale fasedetector (exclusive or). Dit is niet het meest ideale
type fasedetector. Hierop zal in hoofdstuk 5 nader worden ingegaan.
In het blokschema zijn verder een digitaal contro1e circuit en een
reedrelais stuureenheid te zien. Het digita1e controle circuit
bestuurt onder andere de sweep mogelijkheid van de PLL. Yanneer de PLL
namelijk uit lock gevallen is, kan het lang duren voordat de PLL via
natuurlijke aquisitie zijn in lock toestand weer bereikt. Om het
Pull-In proces te versnellen wordt gebruik gemaakt van het "sweepen"
van de VCO, waardoor het oscillator signaal kunstmatig in de buurt van
het binnenkomende signaal gebracht wordt. Yanneer het binnenkomende
signaal zich dan binnen het Lock- In gebied bevindt, kan een snelle
natuurlijke aquisitie volgen.
Het loopfilter bestaat uit een actief Lead-Lag laagdoorlaat filter. De
beide tijdconstantes rl en r2 van dit filter kunnen met behulp van de
re1ais stuureenheid veranderd worden. Dit geeft dan de mogelijkheid
tot het kiezen van verschillende loopbandbreedtes. Deze keuze kan
eventueel met behulp van een computer geschieden.
Het signaal uit de VCO van de boven1us bevat nu fase informatie over
onder andere de faseruis van de loka1e oscillatoren van de satelliet
en het grondstation. Deze fase informatie is echter van generlei
waarde en er gaat zelfs een negatieve invloed van uit, omdat deze
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faseruis de meting van het XP signaal met een zeer kleine
ruisbandbreedte van de PLL onmogelijk maakt [6, 9]. Gebruik van een
zeer kleine ruisbandbreedte was echter noodzakelijk om de signaal
ruis-verhouding van het diep in de ruis begraven XP signaal te kunnen
verbeteren en zodoende het signaal te kunnen meten.
De faseruis bijdrage van de beide voorheen genoemde LO's is voor de
signalen CP en XP gelijk. Door nu het XP signaal eerst met het VCO
signaal uit de hoofdlus omlaag te mengen, wordt de genoemde
faseruisbijdrage van de LO's uit het XP signaal verwijderd. Hierna
wordt dit signaal binnen een tweede Ius terug gemengd naar een IF van
5 kHz. Op deze frequentie vindt dan de synchrone detectie van het XP
signaal plaats, analoog aan die van het CP signaal.
Het terug mengen van het XP signaal met de VCO van de hoofdlus heeft
tevens als gevolg dat de informatie omtrent het faseverschil tussen de
beide polarisaties 4>c-4>x in zijn geheel in de onderlus terecht komt
[6, 9]. Deze fase informatie kan dan ook gedemoduleerd worden door
het VCXO signaal terug te mengen met een 120 kHz signaal uit de
referentie generator met de juiste faserelatie.
De procedures voor filtering, limiting, sweepen, enzovoort verlopen in
de onderlus analoog aan die in de bovenlus.
Zoals reeds vermeldt bestaat er een keuzemogelijkheid met betrekking
tot de loopbandbreedtes van de beide PLL's. Voor de hoofdlus geldt dat
deze bandbreedte ingesteld kan worden op 100, 200, 500 en 1000 Hz. De
onderlus kan ingesteld worden op I, 2 en 5 Hz.

~. Problemen met het TUE-EC-meetsysteem.

Tij dens perioden van zware demping van de binnenkomende signalen
bestaan een grote kans dat de onderlus van het meetsysteem zijn fase
vergrendeling verliest. Om toch een snelle aquisitie te bereiken werd
het systeem voorzien van een sweepmogelijkheid.
W'anneer de onderlus ui t lock gevallen is, kunnen zich verschi1lende
problemen voordoen:

- De uitgangspanning van het actieve loopfilter, dat werkt als
een integrator, vertoont DC-drift wanneer de ingangspanning van
het filter gelijk aan nul is.

- De sweep procedure functioneert niet meer correct ten gevolge
van veroudering.

- Door gebruik te maken van de sweep mogelijkheid neemt de
gevoeligheid van de ontvanger af.

In paragraaf 2.1 werd gesproken over de statische en dynamische
stabiliteits grenzen van een PLL. Uit de literatuur [3] is bekend dat
de dynamische stabiliteits gebieden de orde grootte hebben van de
natuurlijke frequentie t.ln . Voor de onderlus, die zeer smalbandig is
(loopbandbreedte 1 tot 5 Hz), betekent dit dat de stabiliteits
gebieden byzonder klein zijn, namelijk in de orde grootte van enkele
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We komen nu terug op bovengenoemde problemen:
- In het geval er geen gebruik gemaakt wordt van de sweep

voorziening zal, wanneer het ingangsignaal voor de onderIus te
klein wordt, de onderlus uit lock vallen en het loopfilter weg
driften. De frequentie van de onderIus VCXO zal dan snel buiten
het Lock-In gebied raken. De natuurlijke aquisitie gaat dan
lange tijd duren. Het is zelfs mogelijk dat de VCXO frequentie
buiten het Pull-In gebied raakt. In dit geval kan de onderlus
zijn In-Lock toestand via natuurlijke aquisitie niet meer
bereiken. Een dergelijke situatie is volstrekt onaanvaardbaar
voor een meetsysteem dat een hoge mate van beschikbaarheid moet
bezitten.

- Om te voorkomen dat de VCXO frequentie in de Out-of-Lock
toestand volledig weg drift kan de sweep voorziening gebruikt
worden. Deze voorz iening zorgt ervoor dat , in de Out -of-Lock
toestand, de VCXO frequentie met behulp van een driehoekvormige
spanning rond de centerfrequentie op en neer gezwaaid wordt.
Wanneer het ingangsignaal dan weer terugkeert, zal de sweep
procedure ui tgeschakeld worden zodra de VCXO frequentie het
ingangsignaal voldoende dicht genaderd is. Het laatste stuk van
het traject (tot de In-Lock toestand) kan dan via natuurlijke
aquisitie afgelegd ~orden.

Indien nu echter de driftsnelheid van de VCXO frequentie groter
is dan en tegengesteld is aan de snelheid waarmee de VCXO in
het natuurlijke aquisitie proces gecorrigeerd wordt, dan zal de
onderlus zijn In-Lock toestand nooit bereiken.
Ten gevolge van bijvoorbeeld veroudering kan ook de
centerfrequentie van de VCXO veranderen. Het kan dan gebeuren
dat de frequentie sweep om de centerfrequentie te klein is om
het binnenkomende signaal voldoende dicht te benaderen. In dit
geval zal de onderlus zijn In-Lock toestand ook niet meer
kunnen bereiken.

- Een ander nadeel van het gebruik van de sweep procedure is dat
de gevoeligheid van de ontvanger met circa 10 dB afneemt. Dit
is als voIgt te verklaren. De sweep procedure wordt
ingeschakeld met behulp van een kwadratuur demodulator.Wanneer
de ui tgangspanning van deze demodulator een bepaald drempel
niveau overschrijdt, wordt de sweep procedure ingeschakeld. De
demodulator geeft geen signaal af wanneer de Ius in lock is en
de signaal-ruis-verhouding voldoende groot is. Bij
verslechtering van de signaal-ruis-verhouding zullen ruispieken
de sweep procedure activeren wanneer deze pieken de
drempelwaarde overschrijden. Verhoging van deze drempel biedt
geen oplossing omdat dan tijdens het sweepen onvoldoende
signaal terug gewonnen kan worden om de sweep procedure te
stoppen wanneer de VCXO frequentie het ingangsignaal voldoende
dicht benaderd is.
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~. Modificatie van het IUE-EC-ontvangsysteem.

Uit de voorgaande paragraaf kunnen we concluderen dat de sweep
procedure voor de onderIus geen goede oplossing is. Er zijn binnen de
vakgroep in stage opdrachten verscheidene pogingen ondernomen om de
nadelen van de onderIus te beperken. Bij deze pogingen werd ervan
uitgegaan dat een PLL in de onderlus overbodig is omdat de frequentie
informatie uit de hoofdlus gehaald kan worden. In een soort onderlus
behoeft dan slechts de fase gecontroleerd te worden. (o.a. het Phase
Adder Concept) Deze pogingen hebben echter tot nu toe geen vruchten
afgeworpen.

Tijdens het in dit verslag beschreven afstudeerwerk werd weI een
oplossing voor de genoemde problemen gevonden. Ook hierbij werd
gebruik gemaakt van het feit dat de frequentie informatie uit de
hoofdlus (die in lock is) betrokken kan worden.
Voor het verkrijgen van een snelle acquisitie na het uit Lock vallen
van de onderlus wordt de sweep procedure vervangen door een procedure
waarbij de frequenties van de VCO voor het CP signaal en de VCXO voor
het XP signaal met elkaar vergeleken worden. De uit deze vergelijking
verkregen informatie wordt dan gebruikt om de uitgangspanning van het
loopfilter van de onderlus te corrigeren. De correctie vindt op
zodanige wijze plaats dat de VCXO frequentie dicht in de buurt blijft
van de frequentie van het XP signaal, die gelijk is aan de frequentie
van het CP signaal.
De details van deze oplossing zullen in de volgende paragrafen
beschreven worden.

~. Het principe van de modificatie.

Het vergelijken van twee frequenties kan geschieden met behulp van een
Phase Frequency Detector (PFD). Dit is een type fasedetector, meestal
opgebouwd uit digitale componenten, dat naast fasedetecterende ook
frequentie detecterende eigenschappen bezit. [5, Best] Het frequentie
detecterende karakter komt tot uiting in het feit dat, afhankelijk van
het teken van het frequentie verschil, de fase-informatie aan een van
de beide uitgangen van de PFD ter beschikking staat. De
fase-informatie is nu in pulsbreedte gemoduleerd aanwezig op de
betreffende uitgang.
Dit pulsbreedte gemoduleerde signaal wordt nu gebruikt om een
stroombron aan te sturen. De stroombron pompt lading naar of onttrekt
lading aan de condensator van het actieve loopfilter in de onderlus.
Hierdoor vindt een frequentie verandering plaats op zodanige wijze dat
het faseverschil tussen het VCXO en het VCO signaal verkleind wordt.
Figuur 18 geeft een vereenvoudigd blokschema van dit correctie
principe weer.
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Figuur 18: Het vereenvoudigde b10kschema van het correctie
principe.

Yanneer de onder1us in lock is, zu11en de frequenties van het VCO
signaa1 en het VCXO signaa1 exact aan e1kaar ge1ijk zijn. Ten gevo1ge
van troposferische verschijnse1en kan we1 het onder1inge faseverschi1
van de beide signa1en varieren. Tussen deze beide signa1en vindt dan
ook de fasemeting ~c-~x p1aats.
Yanneer dus bij een bepaa1de correctie methode gebruik gemaakt wordt
van de bovengenoemde signa1en, ziet men direct dat dit inv10ed heeft
op de fasemeting. Om deze inv10ed te minima1iseren moeten speciale
maatrege1en genomen worden.

In figuur 18 is te zien dat het b10kschema ook een tijdvertraging en
een drempe1circuit bevat. Deze voorzieningen zijn noodzake1ijk omdat
we in principe te maken hebben met een fasedetector (de PFD), die ook
gevoe1ig is voor ~c-~x' De tijdvertraging en het drempe1circuit zorgen
er nu voor dat de stroompomp niet geactiveerd wordt door k1eine fase
afwijkingen. Deze fase afwijkingen kunnen dan door het conventione1e
gedee1te van het systeem gemeten worden. Een constante frequentie
afwijking za1 tot gevo1g hebben dat het fase verschil tussen beide
VCO's 1ineair verandert. Op een gegeven moment za1 het fase verschi1
de drempe1 overschrijden en za1 de stroompomp we1 geactiveerd worden.
Het is nu zaak ervoor te zorgen dat het fase gebied, waar het
correctie mechanisme in werking treedt, buiten het fase gebied 1igt,
waar de meting van ~c-~x p1aatsvindt. Dit wordt moge1ijk gemaakt door:

- Het feit dat het 1ineaire bereik van de PFD loopt van -2w tot
+2w. Het 1ineaire bereik van de meet fase detector bedraagt
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daarentegen slechts 2w (van 0 tot +2w). Dit betekent dat het
mogelijk is het bereik van de PFD over dat van de PD te leggen
met aan weerszijden een extra ruimte van w. Een van de signalen
die aan de PFD toegevoerd worden moet daartoe weI een fase
offset ontvangen van w. Deze fasedraaiing is met behulp van
digitale logica zeer eenvoudig te implementeren, namelijk met
een invertor.

- Gebruik te maken van de tij dvertraging en de drempel
voorziening. Yanneer bovengenoemde fase-offset geimplementeerd
wordt, moet de drempel waarboven de stroompomp aanspreekt
gelegd worden in het gebied van w<l~c-~xl<2w.

Figuur 19 visualiseert de actie van de 8troompomp na het overschrijden
van de drempel ten gevolge van een constant frequentie verschil.

VCXO

VCO

Up
PFD

Down

Stroompomp

--T-----.
~
I

:J----~ r--r-l-- T--·-[----r---·--
-;- ..._-_... _.- --~_·_-----[--DITI,----_

I
---------""

j_.
-1.. ~'_~~_'_____'___---'__

Figuur 19: De actie van de stroompomp na het overschrijden van de
drempel.

~. De computersimulatie van de correctiemethode.

Ten behoeve van de analyse van het statische en dynamische gedrag van
het in paragraaf 3.3.1 genoemde correctie principe zou men moe ten
beschikken over een theoretisch model van dit principe. Het opstellen
van een dergelijk model in analytische vergelijkingen wordt echter
beschouwd als een byzonder moeilijke zaak en valt buiten het bereik
van de opdracht. Men heeft hier namelijk te maken met een
teruggekoppeld systeem waarin zowel continue als amplitude discrete
signalen voorkomen, die bovendien niet allen tijdcontinu zijn (b.v. de
correctie stroom).
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Om deze redenen werd een computerprogramma ontwikkeld waarmee een
numerieke simulatie uitgevoerd kon worden.

Bij het opstellen van het model dat voor de ontwikkeling van het
programma gebruikt werd, is van de volgende punten uitgegaan:

- De hoofdlus wordt beschouwd als zijnde In-Lock. De VCO
frequentie is dus constant.
De onderlus wordt beschouwd als zijnde geopend. Dit is mogelijk
omdat verondersteld wordt dat het XP-signaal afwezig is en de
fasedetector een uitgangspanning gelijk aan nul afgeeft.
De opamp van het loopfilter heeft een constante ingangs offset
spanning, die door het loopfilter geintegreerd wordt. Dit geeft
aan de uitgang van het loopfilter een lineaire
spanningverandering, ten gevolge waarvan de VCXO frequentie
lineair veranderd. In het simulatie model wordt dit beschreven
door de vergelijking

f vcxo - f vco + a.t (16)

De constante a stelt hierin de driftsnelheid in Hz/s voor.
- De frequentie verandering ten gevolge van een correctie

stroompuls wordt berekend aan de hand van de
spanningverandering over de condensator van het loopfilter.
Deze spanningverandering is een gevolg van het toevoeren of
onttrekken van een hoeveelheid lading aan de condenstor.

6fvcxo - Kvcxo· 6V (17)

waarbij

6V

6Q

6Q/C (18)

(19)

Kvcxo
I
C
Tp

de frequentie verandering ten gevolge van een
correctie stroompuls.
de oscillator constante van de VCXO.
de stroomsterkte van de stroompomp.
de capaciteit van de condensator van het loopfilter.
de tijdsduur gedurende welke de stroompomp actief is.

- In het simulatie-model worden aan de hand van de momentane
periodetijden van de signalen de tijdstippen berekend waarop de
opgaande flanken optreden. Hieruit wordt dan het momentane
faseverschil tussen de twee signalen berekend.

- Het periodieke karakter van de fasedetector in het gebied lel~

wordt ook in het model verdisconteerd. Dit is noodzakelijk
omdat dit karakter kan leiden tot cycle-slipping binnen het
correctie mechanisme.

Aan de hand van figuur 19 wordt de gebruikte berekeningsmethode voor
het tijdstip van de opgaande flanken verduidelijkt.
Tl is de periodetijd van het VCO signaal en is dus constant.
T2 is de periodetijd van het VCXO signaal en is variabel.
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r(k) is het tijdstip van de opgaande flank in eyelusnummer k.
Tv(k) is het tij dversehil tussen de opgaande flanken van de twee
signalen in eyelusnummer k.
Voor rl(k) kan men dan sehrijven:

(20)

Voor r2(k) geldt dan:

(21)

Het tij dversehil tussen de twee opgaande flanken in eyeIus k wordt
bepaald door:

Tv(k-l) + T2(k-l) - Tl

- Tv(k-l) + 1/f2(k-l) - Tl
(22)

Wannneer het faseversehil Tv(k) de periodetij d Tl oversehrij dt, dan
moet op grond van het periodieke karakter van de PFD (de zaagtand
karakteristiek) dit faseversehil verminderd worden met een periode Tl'
De tijdsduur Tp gedurende welke de stroompomp aetief is, wordt
geimplementeerd door van het faseversehil Tv(k) de drempelwaarde b.Tl
(O<b<l) af te trekken. De stroompomp is sleehts werkzaam voor Tp>O.
Voor Tp geldt dus:

Tp(k) - Tv(k) - b.Tl

Tp(k) > 0
(23)

Het programma werd uitgevoerd met de driftsnelheid a, de stroomsterkte
I en de drempelwaarde b als parameters.

In appendix C is een listing van het simulatie programma opgenomen.
Dit programma is gesehreven in de taal GW-BASIC. Om de rekentijd te
verkorten werd gebruik gemaakt van een Basic-Compiler.
Het programma wordt in appendix C regel voor regel besehreven. Verder
zijn hierin de belangrijkste gedeelten van de programma output
opgenomen.
Een interpretatie van de simulatie resultaten zal hier gegeven worden.

Het eorreetie meehanisme is stabiel voor iedere drempelwaarde b.
Het aantal eorreetiepulsen neemt toe, wanneer:

- de stroomsterkte I afneemt.
- de drempelwaarde b toeneemt.
- de driftsnelheid a toeneemt.

Wanneer de stroomsterkte I nu in vergelijking met de driftsnelheid a
te klein wordt, zal het eorreetie meehanisme niet meer in staat zijn
de ontstane fasefout weg te regelen en zal het aantal eorreetiepulsen
onbeperkt toenemen. De stroompomp blijft eontinu aetief. Deze situatie
is ongewenst omdat de onderlus hierdoor in zijn normale werking
beinvloed wordt. Er moet dus gestreefd worden naar een korte aetieve
periode van de stroompomp. Dit implieeert een grote stroomsterkte I.
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Uit de simulatie blijkt echter dat dit ook problemen met zich mee
brengt.
Het correctie algorithme vertoont een oscillatorisch gedrag wanneer:

- de stroomsterkte I te groot wordt.
- het frequentieverschil tussen de twee frequenties van de

oscillatoren in de initi~le toestand te groot wordt.
Het laatst genoemde verschijnsel zal zich altijd voordoen tijdens het
opstarten van het systeem, omdat de beide VCO's nooit dezelfde
initiele frequenties zullen bezitten.
Yanneer het correctie algorithme nu tot oscillaties neigt, kan dit
verholpen worden door in een praktische schakeling de stroomsterkte
tijdelijk te verlagen. In het simulatie model is hiermee echter geen
rekening gehouden.

~. Het correctie circuit en de werkins ervan.

In paragraaf 3.1 en 3.3.1 werd reeds de werking van het ontvangsysteem
en het correctie principe besproken. Het hoofd- en kruispolarisatie
signaal hebben aan de ingang beiden dezelfde frequentie. In de
ontvanger worden deze signalen echter naar verschillende IF's terug
gemengd (125 kHz respectievelijk 5 kHz). Oeze laatst genoemde
frequenties kunnen dus niet direct voor een vergelijking gebruikt
worden. Voor een practische implementatie van het correctie principe
zal dus een aanpassing plaats moeten vinden. Oit is betrekkelijk
eenvoudig te verwezenlijken. Ooordat de ontvanger is uitgerust met
twee HPLL's, beschikt het systeem over een gemeenschappelijke
referentie generator, waarin verschillende frequenties met een vaste
fase relatie door deling uit een master oscillator afgeleid worden
(zie appendix E). Oeze frequenties worden normaal in de laatste
IF-trappen van de HPLL's en voor het uitvoeren van de fasemeting ~c-~x

gebruikt.

Yanneer de onderlus nu uit lock gevallen is, kan het wegdriften van de
VCXO frequentie gedetecteerd worden door deze frequentie (120 kHz) te
vergelijken met het 120 kHz signaal uit de referentie generator, dat
voor de fasemeting gebruikt wordt. Oit 120 kHz referentie signaal
heeft. zoals reeds vermeldt, een vaste faserelatie tot het 5 kHz
referentie signaal dat als LO signaal in de laatste IF van de onderlus
gebruikt wordt.
Yanneer de onderIus in lock is, zullen de frequenties van het 120 kHz
referentie signaal en het VCXO signaal exact aan elkaar gelijk zijn.
Ten gevolge van troposferische verschijnselen kan weI het onderlinge
faseverschil van de beide signalen varieren. Tussen deze beide
signalen vindt dan ook de fasemeting ~c-~x plaats (zie figuur 13).
Om de invloed van het correctie mechanisme op de fasemeting te
minimaliseren moeten speciale maatregelen genomen worden.
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In paragraaf 3.3.1 zijn reeds de eigenschappen besproken waarover de
PFD moet beschikken. In figuur 20 is het b10kschema weergegeven van
een PFD die deze eigenschappen bezit.

VCXO
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Generator

- C1 Q- -
- D R
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Figuur 20: Het schema en de werkwijze van een
Phase Frequency Detector met
digita1e componenten.

Het drempe1circuit wordt op eenvoudige wijze geimp1ementeerd met
behu1p van een RC-tijd (zie figuur 21). Gedurende een pu1s uit de PFD
wordt een condensator via een weerstand opge1aden. Indien de spanning
over de condensator de drempe1waarde overschrijdt, za1 de uitgang van
het drempe1circuit de resterende tijdsduur van de pu1s actief zijn. De
spanningsdrempe1 ze1f wordt geimp1ementeerd door gebruik te maken van
een schmitt-trigger. Om ervoor te zorgen dat het drempe1circuit zich
v66r e1ke nieuwe pu1s in de ze1fde toestand bevindt, wordt over de
weerstand een diode aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de condensator
op iedere neergaande flank van een pu1s ont1aden wordt.
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Fi&uur 21: Het s ....lema van het drempelcircuit.

De stroompomp wordt opgebouwd met behulp van mosfet' s. Hiervoor is
gekozen om twee redenen:

- Mosfet' s hebben een zeer grote uitgangsweerstand in de uit
toestand (Roff ~ 1090).

- Mosfet' s kunnen zonder interface met CMOS-logica aangestuurd
worden.

De zeer hoge uitgangsweerstand zorgt ervoor dat het loopfilter van de
PLL niet bei:nvloed wordt wanneer de stroompomp niet actief is. De
inwendige weerstand van de stroompomp is namelijk een factor 100
groter dan de grootste weerstand in het loopfilter.
Door gebruik te maken van enhancement-Mosfet' s, die een Pinch-off
spanning bezitten die groter is dan nul, kunnen deze Fet's met behulp
van de genoemde CMOS-logica ook werkelijk in een Uit-toestand gebracht
worden, zonder extra voedingspanningen te moeten introduceren. Figuur
22 geeft het schema van de stroombron weer.
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Fi&uur 22: Het schema van de atroombron.
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In dit schema valt op dat de stroombron niet de gebruikelijke
sourceweerstanden bevat. Dit is een gevolg van het feit dat, zoals in
paragraaf 3.3.2 uit de simulatie bleek, de stroombron een grote
stroomsterkte moet bezitten.
Om het oscillatorisch gedrag van het teruggekoppelde systeem tegen te
gaan, dat optreedt ten gevolge van de grote stroomsterkte en het
inschakelverschijnsel, moesten speciale maatregelen genomen worden. De
stroomsterkte van de stroompomp moet beperkt worden indien er een te
groot aantal puIsen verschijnt. In figuur 22 is te zien hoe deze
voorziening op eenvoudige wij z£. geimplementeerd is. Tij dens iedere
stroompuls zal de condensator in de stroompomp met een tijdconstante
r3 opgeladen en een tijdconstante r4 ontladen worden, waarbij
r3 - R3C, r4 - R4C en r4 » r3. Dat wil zeggen de condensator wordt
sneller opgeladen dan ontladen. Indien er een groot aantal pulsen aan
de ingang van de stroompomp verschijnt, zal de spanning over de
condensator toenemen waardoor de Fet die als source-weerstand fungeert
afgeknepen wordt en de weerstand dus toeneemt. De stroomsterkte neemt
dan af. Als gedurende langere tij d geen correc tiepulsen verschij nen,
zal de condensator met de tijdconstante r4 ontladen worden. De
weerstand van de Fet neemt af en de stroomsterkte in actieve toestand
wordt weer maximaal. Wanneer aIle Fet's van de stroompomp open staan,
wordt de stroomsterkte van de stroompomp beperkt door de minimale
inwendige weerstand van de Fet's Ron. Ron ligt bij het gebruikte type
Fet's in de orde van grootte van enkele Ohms.

Appendix D bevat het complete elektrische. schema van het correctie
circuit zoals dat reeds in verschillende ontvangsystemen van de
vakgroep geimplementeerd is.

In het resterende gedeelte van deze paragraaf zullen enkele specifieke
zaken betreffende het correctie circuit en de berekeningen van de
component waarden aan de orde komen.

De ingangen van het circuit bestaan uit invertors met open collector
uitgangen, die worden gebruikt als aanpassing tussen de verschillende
logica-families. In het ontvangsysteem wordt namelijk gebruik gemaakt
van TTL-logica (met signaalnivo's van 0 en 5 volt), terwijl het
correctie circuit voorzien is van CMOS-logica (met signaalnivo's van 0
en 15 volt). Met behulp van de open collector uitgang vindt dus een
nivo transformatie plaats. Een extra invertor werd gebruikt om de
reeds genoemde fasedraaing _ te implementeren.

We zien dat de reset actie in de fasedetector iets anders is van
opbouw als is aangegeven in figuur 20. Di t is een gevolg van de
gebruikte logica-bouwstenen. Het IC CD4093 bevat namelijk vier dual
input NAND schmitt triggers, waarvan er twee in het drempel circuit
toegepast worden. Vanwege de inverterende werking worden dus twee
poorten achter elkaar geschakeld.

Het drempel circuit wijkt ten gevolge van het gebruik van de dual
input NAND schmitt triggers niet af van dat in figuur 21.
Berekening van de R en C waarden in het drempel circuit heeft op de
volgende manier plaats gevonden.
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Voor de spanning over de condensator ge1dt:

Vc - Vie 1 - exp(-t/RC) ) (24)

We willen nu dat t seconden nadat de pu1s op de ingang van het drempe1
circuit verschenen is, de drempe1spanning overschreden wordt. De
gebruikte schmitt-trigger bezit een drempe1spanning van 7,3 volt voor
een opgaande spanning. De spanning van de ingangspu1s Vi bedraagt, ten
gevo1ge van de gebruikte logica-fami1ie, 15 volt. We kiezen voor een
capaciteit van 1 nF. De weerstand waarde R wordt nu berekend voor twee
verschi11ende waarden van de drempe1, name1ijk O,lT en 0,9T, waarbij T
de periodetijd van het 120 kHz signaa1 is. Dit komt overeen met een
drempe1 waarde in de fase van 0,1 . 2w , respectieve1ijk 0,9 . 2w.
Er ge1dt nu:

Vu 7,3 Volt
Vi - 15 Volt
C 1 nF

Drempe1 - O,lT .... R - 1,2 leO

Drempe1 - 0,9T .... R - 10,8 leO

In het uiteinde1ijke circuit is gekozen voor een weerstandwaarde van
R - 6,8 leO. Dit geeft een drempe1waarde van 0,57T of 0,57 . 2w .
Deze drempe1waarde 1igt dus buiten het gebied van -w tot +w waar de
fasedetector van het meetsysteem actief is.

Omdat de stroompomp bedreven wordt met een symmetrische
voedingspanning en de logica met een asymmetrische spanning, bevat de
ondertak van de stroompomp nog een spannings invertor, die tevens in
de juiste DC-inste11ing van de ondertak voorziet. Voor de berekening
van de tijdconstanten van de stroompomp wordt gebruik gemaakt van de
computersimu1atie. Uit deze simu1atie b1ijkt dat bij een stroomsterkte
I - 100 mA, een drempe1 van 0,8T en een driftsne1heid a-10 Hz/s er
38 correctiepu1sen optreden. De gemidde1de pu1sbreedte bedraagt
2,15 . 10- 9 s. De stroompomp is dus gedurende 8,17 . 10- 8 s actief. We
willen de stroombeperking schake1ing nu zodanig uitvoeren dat deze de
stroom na 38 pu1sen begint te beperken. Het circuit kan een momentane
correctie dan ongestoord uitvoeren. Na 38 correctiepu1sen moet de
spanning over de condensator nu gestegen zijn tot de waarde waarbij de
Fet afgeknepen gaat worden. Voor het gebruikte type Fet is de
afknijpspanning Vgs ~ 2,5 Volt. Er ge1dt nu dus:

RC - t/-1n( 1-Vu/Vi )

met Vi - 15 Volt
Vu - 15 - 2,5 - 12,5 Volt
t 8,17. 10- 8 s
C - 470 pF

(25)

geeft dit:
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Voor het verkrijgen van een iets ruimere marge wordt in de
uiteinde1ijke schake1ing gekozen voor:

I R3 - 120 0 I
De tijdconstante r4 voor het ont1aden van de condensator werd een
factor 200 groter gekozen, waarme we voor R4 uitkomen op een waarde

van IR4 - 27 kO I

Figuur 23 geeft nogmaa1s een verduide1ijking van de fasedetector
karakteristieken en de daarbij behorende faseverschuiving van ~ tussen
de beide oscillator signa1en voor het verkrij gen van een juiste
1igging van de detector bereiken.
We zien in deze figuur duidelijk dat de drempe1s met fase-offset
buiten het 1ineaire bereik van de meetdetector ( 0 < ~ref-~vcxo < 2~ )
liggen.

Meet PO

PFO

PFO
met
fase
offset

-4~ -2~

drempe1

o

4~

tl>ref-t!Jvcxo -+

3~ 5~

~ref-~vcxo+~ ....

Figuur 23: De ligging van de fasedetector bereiken en de
drempe1 onder inv10ed van de fase-offset van ~.
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~. Verbetering van het fasemeet systeem.

Het in de voorgaande paragraaf beschreven correctie circuit werd
getest in een meetopstelling waarin de signaal-ruis-verhouding (SNR)
van de beide kanalen CP en XP gevarieerd kon worden. Hierbij werd
speciaal gelet op de invloed van het correctie circuit op het fasemeet
experiment bij verschillende signaal-ruis-verhoudingen. Tijdens deze
test bleek echter dat de prestatie van het fasemeet experiment zelf
totaal onvoldoende was bij een lage SNR. Na enig speurwerk werd
geconstateerd dat zich op het fasefout signaal 8 e (t) in de onderlus
van het ontvangsysteem veel te veel ongewenste signalen bevonden.
Hierna werd de dimensionering van het laagdoorlaat-filter van de
onderlus gecontroleerd en bleek dat deze dimensionering gelijk was aan
die in de hoofdlus. Het laagdoorlaat-filter is bedoeld om slechts het
basisband-signaal uit de laatste IF door te laten en de banden rond de
hogere harmonischen van het LO-signaal te onderdrukken (zie Appendix
E). Deze banden ontstaan als mengproduct in de fasedetector van de
HPLL. In de hoofdlus wordt het 125 kHz signaal uit de referentie
generator gemengd met het IF-signaal. Er ontstaat dus de benodigde
basisband en banden rond de harmonischen, waarbij de tweede
harmonische ligt op 250 kHz. Het laagdoorlaat-filter ziet er als volgt
uit: (zie figuur 24)

~op

l>

+

Figuur 24: Het laagdoorlaat-filter in de PLL van het TUE-EC
ontvangsysteem.

We onderscheiden twee verschillende filters, namelijk een passief
eerste orde laagdoorlaat-filter gevolgd door een actief tweede orde
laagdoorlaat-filter.
Voor de kantel-frequenties geldt:

passief: f3dB - 1/2~RC - 10,5 kHz

actief: ~02 - 1/R3R4C2C5 ~ ~O - 6,6 . 104 rad/s ~ fO - 10,5 kHz
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Frequenties rond de tweede harmonische (250 kHz) worden in de hoofdlus
dus reeds sterk onderdrukt.
In de onderIus, waar de IF op 5 kHz ligt, bevindt de band rond de
tweede harmonische zich echter op 10 kHz. Deze band wordt dus
nauwelijks onderdrukt (± 3 dB). De invloed van deze band is ondanks
het zeer smalbandige loopfilter in de onderlus zo groot dat bij een
lage SNR het fasemeet systeem niet meer werkt.
Het laagdoorlaat-filter van de onderlus werd nu opnieuw
gedimensioneerd, waarbij de verhouding van kantelfrequentie en tweede
harmonische in de hoofd- en de onderlus aan elkaar gelijk gemaakt
werden. In de hoofdlus bedraagt deze verhouding:

tweede harmonische

kantel frequentie

250 kHz

10,5 kHz
.. 25

In de onderlus wordt de kantelfrequenties dus met een factor 25
verlaagd en komt dan te liggen op:

f3dB - 10,5 kHz/25 .. 400 Hz

~02 - 1/R3R4C2C5 - (2~.400)2 rad2/s2

De waarden voor R3 en R4 in figuur 24 worden gelijk gehouden aan die
in het oude ontwerp. Voor de capaciteiten C2 en C5 geldt dat de
verhouding van beide gelijk gehouden wordt aan die in het oude
ontwerp. Een verandering in de waarden van C2 en C5 bij
gelijkblijvende verhouding heeft dan tot gevolg dat behalve de
kantelfrequentie aIle andere parameters van het filter gelijk blijven.
De verhouding van C2 en C5 bedraagt:

C2 820 pF
--- - 17 ,45

C5 47 pF

De nieuwe waarden voor C2 en C5 kunnen nu berekend worden.

C2 21,S nF
C5 1,24 nF

Van het passieve eerste orde filter kan de capaciteit C7 een factor 25
verhoogd worden bij gelijk blijvende weerstand R6'

C7 - 675 nF

Met invulling van practische waarden geeft dit:
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R1 33 kn
R3 27 kn
R4 220 kn
R6 560 0
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was
was
was

820 pF
47 pF
27 nF

en wordt
en wordt
en wordt

22 nF
1,2 nF

680 nF

Een contro1e van de kante1frequenties met gebruik van bovenstaande
practische waarden geeft:

f3dB - 418 Hz en fO - 402 Hz

Na bovenstaande modificatie aangebracht te hebben b1eek ook het
fasemeet systeem bevredigend te functioneren. Ook bij 1age signaa1
ruis-verhoudingen b1eek het correctie circuit geen nade1ige inv10ed op
de norma1e werking van het fasemeet systeem te hebben.

3.4. Metingen aan het TUE-EC-systeem.

Aan het ontvangsysteem werden diverse metingen verricht.
A1s eerste werd de waarde van de natuur1ijke resonantie frequentie ~n

bepaa1d van de hoofd- en onder1us in a11e keuze standen voor de
1usbandbreedte. Hierbij werd getracht tevens de waarde van de
dempingsfactor r,; te meten. Voor het verrichten van deze metingen
moesten de PLL's echter eerst van een extra ingang voorzien worden ten
behoeve van de moge1ijkheid tot externe modu1atie. De natuur1ijke
resonantie frequentie ~n van een PLL is name1ijk bijzonder eenvoudig
te bepa1en door de VCO frequentie sinusvormig te modu1eren
(sinusvormige FM). De natuur1ijke resonantie frequentie ~n 1igt dan
precies in het maximum van de overdracht karakteristiek [3].
In de VCO's wordt gebruik gemaakt van een spanninggestuurde capaciteit
(varicap) a1s frequentie bepa1end element. Deze varicap wordt in een
ges10ten 1us aangestuurd met de uitgangspanning van het loopfi1ter.
Het creeren van een extra ingang gebeurt nu door het aanbrengen van
een weerstand aan de varicap waarop de modu1erende externe bron
aanges10ten za1 worden. Deze weerstand in combinatie met de
uitgangweerstand van het loopfi1ter doet dan dienst a1s
opte1schake1ing voor de beide signa1en. Zie figuur 25.
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LOOP

FILTER

ingang
externe

modu1atie

VCO

3: varicap

Figuur 25. De p1aats voor het aanbrengen van de extra ingang
ten behoeve van externe modu1atie.

De waarde van de toe te voegen weerstand wordt zodanig gekozen dat de
inv10ed van de extra ingang op de norma1e werking van de PLL te
verwaar10zen is. In praktij k betekent di t dat de waarde vee1 groter
dan de waarde van de uitgangsweerstand gekozen wordt. Er werd gewerkt
met:

Rextra - 100 kn

Uit [3] weten we dat indien de absolute waarde van de overdracht
bekend is, we ook de dempingsfactor t;; uit de karakteristiek kunnen
bepa1en. Het voert echter te ver om de overdracht van de extra ingang
exact te bepa1en omdat we in eerste instantie geinteresseerd zijn in
de 1igging van ~n. De precieze grootte van de extra weerstand is dan
niet van be1ang. De waarde van de dempingsfactor t;; kan ook bepaa1d
worden door aan de ingang van de PLL een met een b1okvorm in fase
gernodu1eerd signaal toe te voegen. Met behu1p van een osci11oscoop is
dan aan de uitgang van de fasedetector de responsie op fasesprongen te
zien. Uit de overeenkomst met figuur 10 is dan grofweg de
dernpingsfactor te bepa1en.

In Appendix
weergegeven.
hoofd1us:

G zijn de
Met behu1p

op deze
van deze

manier verkregen meetresu1taten
resu1taten vinden we voor de

Stand B1 Fn

100 Hz 20 Hz
200 Hz 90 Hz
500 Hz 40 Hz

1000 Hz 215 Hz
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en voor de onderlus:

Stand Bl

1 Hz
2 Hz
5 Hz

Het TUE-EC-ontvangsysteem

0,7 Hz
1,5 Hz
1,3 Hz

48

Er kan geconcludeerd worden dat in de hoofdlus de standen 200 Hz en
500 Hz waarschijnlijk verwisseld zijn. Deze fout werd niet uitvoeriger
onderzocht.
In de onderlus blijkt de stand Bl - 5 Hz een relatief grote afwijking
in de ligging van ~n te vertonen.

Een van de doelstellingen van de afstudeer-opdracht was het verkrijgen
van inzicht in de prestaties van het meetsysteem onder verschillende
omstandigheden (ruis, Ius bandbreedte). Aan het systeem werden dus
signaal-ruis-verhoudings metingen aan de ingang en de uitgang
uitgevoerd.
Om de werkelijke gebruiksituatie van het systeem zo nauwkeurig
mogelijk na te bootsen, werd een speciale meetopstelling gebruikt.
Deze meetopstelling is in Appendix Bl weergegeven.

De opstelling bevat twee signaalbronnen. Een bron bestaat uit de
referentie -klok van een frequentie - teller, die over voldoende
spectrale zuiverheid beschikt. De andere signaalbron is een HP
frequentie-synthesizer, welke op een externe bron gelocked kan worden.
Door van laatst genoemde mogelijkheid gebruik te maken, verkrijgt men
twee signalen met gelijke frequentie en een vaste onderlinge fase
relatie. Het gebruik van de synthesizer geeft de mogelijkheid om het
faseverschil te varieren. De signaal-amplituden kunnen met behulp van
instelbare stappenverzwakkers gevarieerd worden.
De opstelling bevat ook een ruisbron, welke een goed gedefinieerde
ruisbandbreedte bezit (6 MHz). Daar er gebruik gemaakt wordt van een
IF van 10 MHz willen we ook beschikken over een uniform ruisspectrum
rond deze frequentie. Het signaal ui t de ruisbron moet daarom eerst
omhoog gemengd worden. Dit gebeurt onder andere in de
ruismengschakeling. Om ervoor te zorgen dat de ruissignalen in de twee
takken ongecorreleerd zijn, ondanks het feit dat ze van dezelfde bron
stammen, worden de ruissignalen in beide takken met verschillende
frequenties gemengd. De oscillator frequenties zijn zodanig gekozen
dat de beide takken ieder een ander gedeelte van het ruisspectrum
gebruiken. Door in de ene tak bovenmenging en in de ander tak
ondermenging toe te passen, wordt het ontstaan van intermodulatie
componenten in de buurt van 1 MHz voorkomen.
In de mengschakeling wordt het zo ontstane verplaatste ruisspectrwn
opgeteld bij het oscillator-signaal. Dit totale signaal wordt
vervolgens gefilterd op zodanige wijze dat we een signaal met een
ruisbandbreedte van 1 MHz verkrijgen. Verder bevat de mengschakeling
een buffer met een uitgangsimpedantie van 50 O. Appendix B2 geeft het
elektrische schema van de tweede mengschakeling weer. Deze schakeling
werd gebouwd naar analogie van de door de vakgroep EEB ter beschikking
gestelde mengschakeling.
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Het signaal-opwekkings-gedeelte wordt afgesloten met een tweetal
stappen-verzwakkers. In Appendix B3 is een grafiek van het frequentie
spectrum van de uiteindelijke ruissignalen aan de uitgangen (zonder de
10 MHz component) opgenomen.

Dan komen we nu tot de meting van de prestaties van het TUE-EC
ontvangsysteem. Hierbij werd de aandacht vooral gericht op de beneden
grenzen waarbij het systeem nog functioneert.
Als eerste werden de schalen van de amplitude meetuitgangen
gecalibreerd. Deze calibraties werden uitgevoerd door aan de ingang
van het meetsysteem een schoon signaal (dus zonder toegevoegde ruis)
aan te bieden en zijn in de grafieken van appendix G aangegeven. Uit
deze grafieken blijkt dat de schalen in het boven- en het onderbereik
niet goed logarithmisch zijn. Dit probleem kan opgelost worden door
verbetering van de logarithmische versterkers.
Uit de calibratie blijkt dat met de hoofdlus amplitude metingen
uitgevoerd kunnen worden tot -78 dBm. Met de onderlus kan tot -90 dBm
de amplitude gemeten worden.
Indien aan de Iussen een schoon ingangsignaal (zonder ruis) toegevoerd
wordt, blijkt dat de hoofdlus in lock blijft tot -98 dBm. Van de
onderlus kon hiervoor geen ondergrens bepaald worden omdat deze Ius in
de gebruikte meetopstelling altijd in lock bleef. Dat wil zeggen bij
installatie van de grootst mogelijke demping in de opstelling bleef de
onderlus nog in lock. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen:
- De onderlus is bijzonder gevoelig. Dit ligt natuurlijk voor de hand

op grond van de zeer lage bandbreedte van de onderlus.
- Het 10 MHz signaal vindt zijn weg naar de ontvanger buiten de

bedoelde demping om. dus bijvoorbeeld via transport langs de
afscherming van coax-kabels en via instraling.

Met de ter beschikking staande apparatuur was het niet mogelijk om het
signaal voor de onderlus op dergelijke lage nivo's verder te
onderzoeken.

De bepaling van de signaal-ruis-verhouding op verschillende plaatsen
in de meet-opstelling werd als voIgt uitgevoerd:
- Met behulp van de ruisbron werd een vaste ruisvermogen-dichtheid

geinstaleerd.
Door middel van de stappenverzwakkers werd het signaalvermogen (bij
vast ruis vermogen) verminderd totdat de betreffende Ius net niet
uit lock viel.
Op dit punt werd dan met behulp van een spectrum-analyzer het
signaalvermogen en de ruisvermogen-dichtheid aan de ingang van het
meetsysteem bepaald.
Door gebruik te maken van de ruisbandbreedte aan de ingang van het
meetsysteem en de bandbreedte van het meetfilter aan de uitgang van
het systeem kan de signaal-ruis-verhouding aan de ingang
respectievelijk de hiermee te verwachten signaal-ruis-verhouding aan
de uitgang van het systeem bepaald worden.
Uit een plot van het meetresultaat aan de uitgang van het systeem
kan op dit punt ook de signaal-ruis-verhouding berekend worden. De
plot bevat namelijk het signaal plus de ruis. De topwaarde van zo'n
plot geeft weer het signaal plus de topwaarde van de ruis, terwijl
de minimale waarde het signaal minus de topwaarde van de ruis
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voorste1t. Het verschi1 tussen minima1e en maxima1e waarde van de
plot is dus twee maa1 de topwaarde van de ruis. Omdat we hier te
maken hebben met Gaussische ruis maken we gebruik van het feit dat
de RMS waarde van de ruis bij benadering een vierde maa1 de
topwaarde is.

Karakteristiek 1 ge1dt voor de hoofd1us onder de
acquisitie
loopbandbreedte
amplitude detector bandbreedte

vo1gende voorwaarden:
automatisch
100 Hz
~

Ingang: (zie Appendix G3)

S

n

-62,2 dBm

-98,3 dBm/Hz

C

n
- 36,1 dB Hz

Uitgang: (zie Appendix G4)

S+N - -62,25 dBm 2,44.10- 5

S-N - -63,75 dBm 2,05.10- 5

2N - 3,87.10- 6

Nrms 4,84.10- 7 - -96,3 dBm

C -62,2 dBm
- 34,1 dB

N -96,3 dBm

In de grafiek in appendix G4 constateren we ook dat bij toevoeging van
ruis de voorheen uitgevoerde ca1ibratie niet meer k1opt. De met de
spectrum-analyzer gemeten signaa1waarde bedraagt -62,2 dBm. Vo1gens de
ruis -vrij geca1ibreerde schaal komen we tot - 64,5 dBm, een verschil
van 2,3 dBm. Dit verschijnse1 kan veroorzaakt worden door de inv10ed
van de ruis op de PLL, met name het optreden van fase-fouten in de
PLL. Dit 1igt voor de hand omdat de PLL bedreven wordt op de rand van
zijn In-Lock-toestand. Deze fase-fouten 1eiden weer tot fouten in de
synchrone detectie.

Karakteristiek 2 ge1dt voor de hoofd1us onder de
acquisitie
loopbandbreedte
amplitude detector bandbreedte

vo1gende voorwaarden:
automatisch
1000 Hz
1 Hz
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Ingang: (zie Appendix G5)

S - -54,8 dBm

n - -98,3 dBm/Hz

Uitgang: (zie Appendix G6)

S+N - -54,7~ dBm - 5,79.10- 5
S-N - -55,25 dBm - 5,46.10- 5

C

n
43,5 dB Hz

2N - 3,24.10- 6

Nrms - 4,05.10- 7 - -97,8 dBm

C -54,8 dBm
--- - - 43 dB

N -97,8 dBm

We zien in deze plot dat de werkelijke waarde van -54,8 dBm op de
ruis-vrij geca1ibreerde schaal -56 dBm aangeeft, een afwijking van 1,2
dBm.

Karakteristiek 3 ge1dt voor de hoofdlus onder de
acquisitie
loopbandbreedte
amplitude detector bandbreedte

vo1gende
sweep
100 Hz
1 Hz

voorwaarden:

Ingang: (zie Appendix G7)

S - -53,1 dBm

n - -98,3 dBm/Hz

Uitgang: (zie Appendix G8)

S+N - -52,975 dBm - 7,1.10- 5

S-N - -53,225 dBm - 6,9.10- 5

C
--- - 45,2 dB Hz

n

2N - 2,01.10- 6

Nrms - 2,52.10- 7 - -102 dBm

C -53,1 dBm
- 48,9 dB

N -102 dBm
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We zien in deze plot dat de werke1ijke waarde van -53,1 dBm op de
ruis-vrij geca1ibreerde schaal -53,4 dBm aangeeft, een afwijking van
0,3 dBm.

Karakteristiek 4 ge1dt voor de hoofd1us onder de
acquisitie
loopbandbreedte
amplitude detec~Jr bandbreedte

vo1gende voorwaarden:
automatisch
l...lk
l...lk

Ingang: (zie Appendix G9)

S - -84 dBm

n - -98,9 dBm/Hz

C
- - 14,9 dB Hz

n

Uitgang: (zie Appendix G10)

S+N - -75,S dBm - 5,31.10. 6
S-N = -92,S dBm = 7,50.10- 7

2N - 4,56.10- 6

Nrms - 5,70.10- 7 - -94,9 dBm

C -84 dBm
- - - 10,9 dB

N -94,9 dBm

Karakteristiek 5 geeft nog een overzicht van het gedrag van het
meetsysteem onder verschi11ende omstandigheden. (Zie appendix G11 tim
G13)

Ingang: Hoofd1us n - -63 dBm/Hz

automatisch 100 Hz S - -25 dBm C/n - 38 dB Hz
200 Hz S - -20 dBm C/n - 43 dB Hz

1000 Hz S - -17 dBm C/n - 46 dB Hz
sweep 100 Hz S - -14 dBm C/n - 49 dB Hz

Onder1us n - - 71 , 7 dBm/Hz

automatisch 1 Hz S - -52 dBm C/n-19,7dBHz



G/N - 20,6 dB
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Uitgang: Hoofdlus

automatisch

sweep

Onderlus

automatisch

Het TUE-EG-ontvangsysteem

Bdetector - 10 Hz

100 Hz Nrms -52 dBm
200 Hz Nrms -53,8 dBm

1000 Hz Nrms -53,1 dBm
100 Hz Nrms -59 dBm

Bdetector - 1 Hz

1 Hz Nrms - -72,6 dBm

GIN
G/N
G/N
G/N

27 dB
33,8 dB
36,1 dB
45 dB
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De meting van de prestaties van het fasemeetsysteem
volgende resultaten op (zie appendix G14 tim G16)

leverde de

Met ruis: Hoofdlus Gin 47,9 dB Hz, onderlus Gin - 32,1 dB Hz

Bdetector - 3 Hz

Zonder extra toegevoegde ruis:

Stop-top - 16,96
0 Srms - 2,12 0

Bdetector
Bdetector

3.5. Gonclusies.

3 Hz
30 Hz

Stop-top
Stop-top

0,92 0

2,81 0

Het TUE-EG-ontvangsysteem in z1Jn oorspronkelijke vorm bezit enkele
minder gunstige eigenschappen, namelijk het niet goed "in lock" komen
van de onderlus en de inferieure kwaliteit van de fasemeting. Voor
deze beide problemen werden oplossingen ontwikkeld, uitgewerkt en
getest, waarna de aangebrachte verbeteringen effectief bleken te
werken.
Wat het fasemeet-experiment betreft ging het om een fout in de
dimensionering van het filter ter verwijdering van harmonische
componenten uit de PLL-fasedetector. Door de foutieve dimensionering
liet het filter te veel stoorcomponenten en ruis tot de VGXO toe,
waardoor het fasemeetexperiment sterk beinvloed werd. Door de juiste
dimensionering en implementatie hiervan te kiezen werd dit probleem
opgelost.
Wat het acqusitie-gedrag van de PLL betreft ligt de zaak echter
anders. Om dit probleem fundamenteel op te lossen zou er een complete
re-design van het ontvangsysteem plaats moeten vinden. Dit voerde
echter in het kader van de afstudeer-opdracht veel te ver. Daarom werd
gekozen voor een oplossing die snel tot resultaten zou leiden en
waarbij in het bestaande systeem zo min mogelijk veranderd moest
worden. Het daartoe ontwikkelde correctie circuit bleek goed te
voldoen.
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De metingen die aan het ontvangsysteem verricht werden tonen aan dat
het systeem ook op andere punten nog voor verbetering vatbaar is.
Als eerste willen we hier noemen de ligging van de natuurlijke
resonantie frequentie ~n' Uit de metingen blijkt dat in de hoofdlus de
200 Hz en de 500 Hz standen verwisseld zijn. In de onderlus blijken de
2 Hz en de 5 Hz instellingen praktisch samen te vallen. Een meer
exacte instelling kan hier uitkomst bieden.
Verder bleek dat de logarithmische versterkers op de boven- en de
ondergrens van hun bereik niet meer goed logarithmisch z1.Jn. Door
gebruik te maken van nieuwere concepten zou ook hierin verbetering
gebracht kunnen worden.
Ten gevolge van fasefouten in de PLL blijken er fouten in de amplitude
meting op te treden, welke kunnen oplopen tot ± 2,3 dB. Door
toepassing van kwadratuur detectie, zoals genoemd in paragraaf 2.5,
kan dit probleem verder gereduceerd worden.
In appendix G12 komt duidelijk de invloed van de sweep-procedure op
bereik van de amplitude meting naar voren. Door inschakeling van de
sweep-procedure blijkt het bereik van de amplitude detectie met
± 10 dB beperkt te worden ten opzichte van de meting in de stand
automatisch. Dit probleem wordt veroorzaakt door het feit dat de
kwadratuur-detector ten behoeve van de sweep-procedure bij slechte
signaal-ruis-verhoudingen ten gevolge van ruispieken te snel
inschakeld. Door toepassing van het correctie circuit wordt ook dit
probleem vermeden, omdat de onderlus dan niet meer in de stand sweep
maar in de stand automatisch bedreven moet worden.
De rnetingen van de signaal-ruis-verhoudingen aan de uitgangen v~n het
systeem komen goed overeen met hetgeen verwacht mag worden op grond
van de verhoudingen aan de ingangen. Hierbij moeten twee factoren
vermeld worden die de metingen nadelig beinvloeden:
- Bij de bet>aling van de signaal-ruis-verhouding aan de uitgang van

het systeem wordt gebruik gemaakt van een grafische methode. Deze
methode is niet bijzonder nauwkeurig. Een beter alternatief zou zijn
de signaal-ruis-verhouding aan de uitgang met behulp van een
laagfrequente spectrum-analyzer te bepalen.

- Bij de omrekening van de ingangs-SNR naar de uitgangs-SNR wordt
gebruik gemaakt van de bandbreedte van het meetfilter. Deze
bandbreedten werden niet nagemeten. Om de precieze bandbreedte te
kunnen bepalen zou de overdracht karakteristiek van het filter
opgemeten moe ten worden.

Ondanks het bovengenoemde bleken de gemeten en de verwachte resultaten
aan de uitgang van het amplitude-meetsysteem toch betrekkelijk goed
met elkaar overeen te komen.
Wat het fasemeet-experiment betreft kunnen we nog vermelden dat,
ondanks de grote verbetering door het nieuw gedimensioneerde filter,
de fasemeting nog steeds niet bijzonder nauwkeurig' verricht kan
worden. Een RMS-fasevariantie van ±lo bij een detectie bandbreedte van
1 Hz zonder toevoeging van extra ruis wordt beschouwd als zijnde te
groot. Deze faseruis kan op verschillende punten in het systeem
veroorzaakt worden. We noemen hier enkele:
- Het faseruis spectrum van de VCXO kan te groot zijn in relatie tot

de loopbandbreedte.
- De extra PLL in de referentie generator kan te veel ruis
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veroorzaken. In hoofdstuk 5 wordt dan ook een voorstel gedaan voor
een systeem met een referentie generator zonder extra PLL.

- De fasemeting wordt uitgevoerd op een te hoge frequentie. Ook op dit
gebied worden in hoofdstuk 5 voorstellen gedaan.

Afsluitend kunnen we concluderen dat het TUE-EC-ontvangsysteem na het
aanbrengen van de beschreven modificaties toch bevredigend werkt.
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~. HET TUE-EEB-ONTVANGSYSTEEM.

4.1. Het TUE-EEB-ontvangsysteem in detail.

In paragraaf 2.4 werd dit systeem reeds kort beschreven. Het gaat ook
hier om een amplitude- en fase-meetsysteem dat gebruik maakt van een
HPLL configuratie voor de opwekking van lokale oscillator-signalen. In
de laatste IF-trap wordt daabij gebruik gemaakt van een kristal
stabiele referentie oscillator, die signalen aflevert met de juiste
fase-relaties voor het uitvoeren van amplitude- en fase-metingen.
Verdere functies die toegepast worden, zijn:

- Het clippen van de IF-signalen voor het verkrijgen van een
constante signaal-ruis-verhouding in de PLL.

- Het sweepen van de VCO frequentie indien de PLL uit lock
gevallen is. Deze functie wordt bestuurd met behulp van een
kwadratuur demodulator.

De paper [11] behandelt aIle details van het systeem uitvoerig.
Er zal nu slechts ingegaan worden op die punten waarin dit systeem
zich onderscheidt van het TUE-EC-ontvangsysteem, waarbij de
blokschema's in appendix F als leidraad gebruikt worden.

De door de antenne ontvangen signalen worden weer in een of meerdere
stappen terug gemengd naar een IF van 10 MHz. De beide PLL's in het
ontvangsysteem zijn nu echter identiek, zodat de 10 MHz IF-signalen
terug gemengd worden naar een IF van 125 kHz met behulp van twee
separate VCO's. De 125 kHz IF-signalen worden dan met behulp van de
125 kHz signalen uit de referentie generator synchroon gedemoduleerd.
In tegenstelling tot het EC-systeem vindt hier dus in de onderlus geen
terugmenging plaats naar een IF van 5 kHz, waardoor een minder goede
beperking van de ruisbandbreedte in de onderlus bereikt wordt.

De natuurlijke resonantie frequentie ~n is voor beide PLL's gelijk en
bedraagt volgens specificatie ~n - 4.103 rad/s (fn - 636 Hz). Deze
parameter is vast ingesteld. Ook dit vormt een belangrijk verschilpunt
in vergelijking met het EC-systeem (zie paragraaf 3.1). In dit systeem
zijn namelijk de parameters instelbaar en bovendien is de onderlus
aanmerkelijk smalbandiger, waardoor een hogere signaal-ruis-verhouding
in de Ius verkregen wordt.

Het EEB-systeem maakt gebruik van twee identieke VCO's, terwijl in het
EC-systeem in de onderlus een VCXO toegepast wordt, ter beperking van
de breedte het faseruis-spectrum. Deze beperking was noodzakelijk om
te kunnen komen tot de bovengenoemde smalbandigheid.

De opzet van de fasemeting is in het EEB-systeem fundamenteel anders
dan in het EC-systeem. Eerst wordt het VCO-signaal uit de bovenlus
10 kHz omhoog getransformeerd. Met dit omhoog getransformeerde signaal
worden dan de beide VCO- signalen omlaag gemengd naar een frequentie
van 10 kHz. Op deze lage frequentie vindt dan de eigenlijke fasemeting
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plaats, waardoor de nauwkeurigheid ervan groter is dan bij de meting
op 120 kHz, zoals in het EC-systeem. Een nadeel vormt echter de
toevoeging van een extra oscillator en een mengtrap. Wat het
verwijderen van de faseruis-spectra van de lokale oscillatoren in de
eerste IF's betreft, komt dit systeem tot dezelfde prestaties als het
EC-systeem. Deze bijdragen zijn ook in dit systeem uit het
uitgangsignaal verwijderd.

4.2. De modificatie van het TUE-EEB-meetsysteem.

Zoals reeds vermeldt in paragraaf 4.1 is de natuurlijke resonantie
frequentie ~n voor de beide PLL's in het systeem vast ingesteld op
636 Hz. Dit houdt in dat de ruisbandbreedte van de onderlus in dit
systeem aanmerkelijk groter is dan in het EC-systeem. Het EEB-systeem
zal dus niet tot dezelfde hoge prestaties komen als het EC-systeem
voor wat betreft de demodulatie van diep in de ruis begraven XP
signalen.
Om tot een realistische vergelijking van het EEB-systeem met het EC
systeem te komen, werd getracht de natuurlijke resonantie frequentie
~n (en daarmee de ruisbandbreedte) sterk te verlagen. Er werden echter
problemen verwacht met het feit dat de onderlus van het systeem niet
beschikt over een VCXO (met bijbehorend smal faseruis-spectrum). Om
die reden werd de natuurlijke resonantie frequentie verlaagd van
f n - 636 Hz naar f n - 50 Hz. Dit is dus nog steeds een factor 50 hoger
dan in het EC-systeem, waar gewerkt wordt met een maximale f n - 1,3 Hz
(zie paragraaf 3.4 en appendix B).
De nieuwe waarden voor het loopfilter van de onderlus werden alsvolgt
berekend:

Voor de PLL in de EEB-ontvanger geldt:

Kd 4/'If V/rad

Ko 'If .106 rad/s

Kies: f n 50 Hz ~
~n - 314 rad/s

~ 1

Hieruit voIgt:

rl RIC Ko·Kd/~n2 40 s

r2 R2C 2z/% 6,37 . 10- 3 s

De nieuwe waarden voor C, Rl en R2 worden dan:
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Deze nieuwe waarden werden in het loopfilter van de onderlus
geimplementeerd en het systeem in bedrijf gesteld. Nu bleek echter dat
de onderlus niet meer in staat was zijn In-Lock toestand te bereiken,
bij het toevoeren van een schoon ingangsignaal (zonder ruis). Hierbij
rees het vermoeden dat de sweepsnelheid van de sweepprocedure, die in
de Out-of-Lock toestand altijd actief is, te groot was. De frequentie
van de VCO passeert dan te snel de frequentie van het ingangsignaal
waardoor ten gevolge van de filtering onvoldoende DC-signaal
gegenereerd wordt om de sweepprocedure te stoppen.
De sweepsnelheid (dus de frequentie van de sweep-oscillator) werd nu
verlaagd in een poging om dit probleem op te lossen. Ook bij zeer lage
sweep-snelheden bleek de PLL echter niet in staat op een schoon
ingangsignaal te locken. Hieruit werd de conclusie getrokken dat het
faseruis-spectrum van de VCO zo breed is, dat zich te veel energie
inhoud buiten de bandbreedte van de PLL bevindt. De overdracht van de
PLL voor fasefouten binnen de Ius bedraagt namelijk:

s2
He(s) - l-H(s) - -------

s2 + 21';t.lns + t.ln
2

(12)

Zie paragraaf 2.1.
Het geschikt maken van het systeem voor kleine natuurlijke resonantie
frequenties zou leiden tot ingrijpende veranderingen, zoals het
implementeren van een VCXO in de onderlus en werd als niet zinvol
beschouwd.
Het EEB-systeem werd dan ook in zijn initiele toestand terug gebracht
en aan dit oorspronkelijke systeem werden de in het onderstaande
besproken metingen verricht.

4.3. De metingen aan het TUE-EEB-systeem.

Om het EC- en het EEB-ontvangsysteem met elkaar te kunnen vergelijken,
werd getracht beide systemen aan dezelfde meetprocedures te
onderwerpen. Dit bleek echter niet in aIle gevallen mogelijk, omdat de
systemen op verschillende manieren geimplementeerd werden.

Van het systeem werd als eerste de natuurlijke resonantie frequentie
t.ln bepaald. Hiertoe werd dezelfde procedure gevolgd als bij het EC
systeem, ook wat het aanbrengen van een extra ingang betreft.
Getracht werd de responsie op sprongvormige fase-exitatie te bepalen,
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maar de lussen in dit systeem bleken voor deze vorm van modulatie z6
gevoelig dat met de ter beschikking staande middelen registratie van
het verschijnsel niet mogelijk was. Hieraan werd verder geen aandacht
besteed.
De overdracht van de PLL's bij sinusvormige frequentie modulatie kon
weI bepaald worden. Voor deze meting geldt hetzelfde als gesteld in
paragraaf 3.4 (de bepaling van relatieve waarden). Appendix H geeft de
grafiek van de overdracht. Uit deze grafiek lezen we af:

Fn - 1000 Hz

Ye zien dat de grafiek van de onderlus sterk vervormd is. De oorzaak
hiervan is niet bekend. Toch concluderen we uit het verloop van de
grafiek dat hoofd- en onderlus practisch gelijk aan elkaar zijn. In de
docwnentatie van dit systeem werd een natuurlijke resonantie
frequentie opgegeven van Fn - 626 Hz.

Voor het meten van de signaal-ruis-verhouding werd weI gebruik gemaakt
van exact dezelfde opstelling als genoemd in paragraaf 3.4 en Appendix
B. Gestart werd met het calibreren van de amplitude meetuitgang.
Hierbij deden zich echter al grote moeilijkheden voor. De
logarithmische versterkers bleken bijzonder slecht te werken. Reeds
vanaf ·20 dBm bleek de versterker van de hoofdlus niet meer goed
logarithmisch te zijn, terwij 1 het bereik van de versterker slechts
tot - 38 dBm liep. De calibratie zelf leverde ook moeilijkheden op,
omdat in de tijd de gecalibreerde schalen weer verliepen en dus niet
stabiel bleken te zijn.
Voor de onderlus geldt dat de logarithmische versterker van iets
betere kwaliteit is. Het bereik loopt hier door tot -51 dBm.
Na al deze moeilijkheden werden de werkzaamheden aan het TUE-EEB
ontvangsysteem gestaakt. Er werd nog slechts de benedengrens bepaald
waarbij de PLL met een schoon ingangsignaal nog net in lock blij ft.
Deze benedengrens bleek te liggen op -93 dBm, hetgeen betrekkelijk
goed overeen komt met de in de documentatie opgegeven waarde van
-96 dBm.

4.4. Conclusies.

De prestaties van het TUE-EEB-ontvangsysteem in het gewenste
toepassingsgebied bleken teleurstellend te zijn. De
noodzakelijke aanpassing van het systeem om te kunnen komen tot een
redelijke vergelijking met het EC-systeem, bleek onuitvoerbaar. De
metingen die daarna aan het systeem (in originele toestand) verricht
werden, getuigden ook niet van hoge kwaliteit. De oorzaak van de
slechte prestaties van dit systeem werd niet gevonden. Vermoed werd
dat ten gevolge van veroudering de afregeling van het systeem niet
meer correct was. De indruk die van het systeem ontstond, was dat het
in praktisch aIle opzichten onderlegen is aan het EC-syteem. Deze
indruk kon helaas niet met harde cijfers bevestigd worden.
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2. VOORSTELLEN VOOR VERBETERINGEN EN EEN NIEUW ONTVANGER CONCEPT.

5.1. Het gebruik van een ander type fase detector.

In paragraaf 3.3 werden reeds de voordelen van het frequentie
detecterende karakter van een Phase Frequency Detector (PFD)
aangeduid. Er werd een correctie circuit als extra aan het
ontvangsysteem toegevoegd, waarin deze gunstige eigenschappen
geimplementeerd z1Jn. Dit was noodzakelijk omdat de in het systeem
gebruikte fasedetector (een exclusive or fase detector) niet hierover
beschikt.
Nu willen we echter de mogelijkheden beschouwen om de eigenschappen
van de PFD in het systeem zelf te implementeren. Voor een PFD bestaan
verschillende configuraties, waarvan figuur 20 er een weergeeft. Deze
configuratie heeft nog als klein nadeel dat in de tak Up/Down die niet
actief is spikes optreden. Een PFD-configuratie die geen spikes
produceert, maar weI dezelfde fase-karakteristiek bezit, is in figuur
26 weergegeven.
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Figuur 26: Het blokschema van een Phase Frequency Detector
met dezelfde karakteristiek als de PFD in figuur
20.
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De signa1en Up en Down moeten nu gewogen bij e1kaar opgete1d worden om
de gewenste 1ineaire detector karakteristiek van -2~ tot +2~ te
verkrijgen.
Deze fasedetector kan nu gecombineerd worden met een stroompomp. Voor
het loopfi1ter wordt dan stroomsturing toegepast. Deze opste11ing
heeft a1s voordee1 dat de fasedetector-constante Kd vrij bepaa1d kan
worden. Dit is eenvoudig in te zien.
Indien de uitgang van de fasedetector een gestuurde stroombron is,
ge1dt voor de fasedetector-constante:

(26)

waarbij I de DC stroomsterkte van de stroombron is.
Het meest gebruike1ijk is om met spanningsturing te werken, waarbij Kd
dan uitgedrukt wordt in Vo1t/rad.
De twee methoden zijn via Northon-Thevenin-transformaties eenvoudig in
e1kaar om te rekenen. (zie figuur 27)

C C

THEVENIN

Figuur 27: De b1okschema's
transformatie.

Er ge1dt nu:

voor de

NORTHON

Northon-Thevenin-

(27)

(28)

We zien dus dat de fasedetector constante Kd in de Northon-opste11ing
bepaa1d wordt door de stroomsterkte I en de weerstand R1.
De moge1ijkheid om de fasedetector-constante Kd te kunnen varieren is
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bijzonder zinvol wanneer we te maken bebben met een VCXo. Kristal
oscillatoren bezitten een relatief kleine verstembaarbeid. dat wil
zeggen dat Ko klein is. Wanneer een VCXO in een PLL met een kleine
loopbandbreedte toegepast wordt I zullen de tij dconstantes en daarmee
de waarden van de weerstand Rl en de condensator C zeer groot moe ten
worden. In de gebruikelijke configuraties (spanningsturing) levert
vaak moeilijkheden met betrekking tot bet vermijden van bet gebruik
van elektrolitiscbe condensatoren of de verkrijgbaarbeid van bipolaire
condensatoren met dergelijke grote waarden.
Door bet toepassen van stroomsturing. zoals vermeldt in bet
bovenstaande. kunnen deze problemen omzeild worden. We bebben nu
namelijk de mogelijkheid om voor Kd een gescbikte waarde te kiezen
door de stroomsterkte I aan te passen. De condensator C kan daarbij
dan een waarde krij gen I die geen practiscbe problemen oplevert. Zie
formules (7) en (8).
De bovengenoemde configuratie beeft natuurlijk ook een nadeel. Bij
stroomsturing is de voedingspanning de beperkende factor. In de
fasedetector karakteristiek komt dit duidelijk naar voren. Zie figuur
28.

·2".

+Vsupply

- ".

-Vsupply

Figuur 28: De spanningsbegrenzing aan de uitgang van de
stroomgestuurde fasedetector ten gevolge van de
beperkte voedingspanning.

We zien dat wanneer I . Rl > Vsup'ply bet lineaire gebied van de PFD
beperkt wordt. Omdat bet lineaire oereik zonder begrenzing reikt van
-2". tot +2". krijgen we bij een beperking van bet lineaire bereik met
een factor 4 nog steeds dezelfde prestatie als van bijvoorbeeld een
Exclusive-Or fasedetector (0 tot +".). Op bet frequentie detecterende
karakter van de PFD beeft de spanningsbegrenzing geen invloed.

Er zullen nu enkele voorbeelden voor bet gebruik van de
stroomgestuurde fasedetector aangedragen worden.
- In een gegeven configuratie waarin een VCO vervangen wordt door een

VCXO kan Kd eenvoudig verboogd worden (door de stroomsterkte te
vergroten) om bet verlies aan Ko op te vangen.

- De natuurlijke resonantie frequentie ~n kan beinvloed worden zonder
de tijdconstanten rl en r2 te veranderen. Dit zien we gemakkelijk in
een afgeleide van formule (7).
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(29)

Hierin zien we dat tun2 lineair afbangt van Kd (I) en de waarde Rl
niet meer voorkomt.

- Door bet vergroten van Kd (I) kan op eenvoudige wij ze de
dempingsfactor ~ verboogd worden. Zie formule (8).

De stroombron aan de uitgang van de fasedetector kan op dezelfde
manier geimplementeerd worden als aangegeven bij bet correctie circuit
(zie figuur 22). Van een drempel circuit wordt in dit geval geen
gebruik gemaakt.

5.2. Een nieuwe configuratie voor bet fasemeet-systeem.

In paragraaf 2.4 en 4.1 werden reeds de voordelen van de fasemeting op
lage frequenties verduidelijkt. In deze paragraaf wordt nu een
voorstel gedaan voor een modificatie van bet EC-systeem om te komen
tot een fasemeet-systeem op lagere frequentie met aIle voordelen
vandien.
In bet buidige EC-systeem gescbiedt de fasemeting door bet VCXo
signaal (120 kHz) in de meetfasedetector te vergelijken met bet
120 kHz signaal uit de referentie-oscillator. Dit laatste signaal
wordt in de referentie generator met bebulp van een extra PLL afgeleid
uit de 1 MHz referentie oscillator.
Men kan ecbter ook bet VCXO-signaal (120 kHz) mengen met bet 125 kHz
referentie generator signaal en bet resulterende laagfrequent signaal
(5 kHz) in een meetfasedetector vergelijken met bet 5 kHz signaal uit
de referentie generator. Het 120 kHz signaal (afgeleid met bebulp van
de extra PLL) wordt dan niet meer gebruikt.
In dit geval kan de referentie generator een stuk eenvoudiger van
opzet worden. Er wordt slecbts gebruik gemaakt van een teller en
enkele Toggle Flipflops. Ook problemen met bet op onjuiste wijze
opstarten van de generator kunnen gemakkelijk vermeden worden.

De nieuwe generator kan nu alsvolgt uitzien:
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Figuur 29: Voorste1 voor een nieuwe referentie generator zonder
extra PLL.

We zien nu dat met deze configuratie niet een exact 5 kHz signaal
gegenereerd kan worden, omdat bij deling door 25 niet op eenvoudige
wijze signalen met 50% duty-cycle en juiste onder1inge faseverschillen
te produceren zijn. Om die reden wordt de1ing van het 125 kHz signaal
door 24 toegepast. De tweede IF frequentie wordt dan 5,2083 kHz.
Onder1inge faseverschi11en van 90 0 zijn daarmee ook eenvoudig te
rea1iseren (zie figuur 29).
Het gebruik van de diverse 90 0 verschoven signalen za1 in de volgende
paragraaf toegelicht worden.
We zien dat de tweede IF iets veranderd is. Dat wil zeggen dat ook de
frequentie van de VCXO veranderd za1 moeten worden. Deze moet nu
119,7917 kHz gaan bedragen. Samenvattend kunnen we de vo1gende
frequenties noemen:
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Ingang 10 MHz
VCO 10,125 MHz
eerste IF 125 kHz
VCXO 119,7917 kHz
tweede IF 5,2083 kHz
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We komen nu terug op het eigen1ijke onderwerp, name1ijk de fasemeting.
Oeze kan op de vo1gende wijze op een 1agere frequentie verricht worden
(zie figuur 30).

VCXO

119,7917 kHz

eerste IF
125 kHz

5,2083 kHz

Referentie
Generator

tweede IF
5,2083 kHz

PO

Figuur 30: Voorste1 voor een nieuwe configuratie ten behoeve
van de fasemeting op 1agere frequentie.

In figuur 30 zien we dat het VCXO signaa1, dat aIle fase- informatie
bevat (zie paragraaf 3.1), eerst met de schone eerste IF terug gemengd
wordt naar de tweede IF. AIle fase- informatie komt hierdoor op de
tweede IF terecht. Oit signaa1 wordt dan in de vo1gende
meetfasedetector verge1eken met het schone tweede IF signaa1 uit de
referentie generator. Het signaa1 ~c-~x komt hierdoor ter beschikking.

5.3. Een nieuw concept voor een ana10ge ontvanger.

In hoofdstuk 2 werden de voor- en nade1en van verschi11ende
ontvangsystemen onderzocht. Het basisprincipe van a1 deze systemen is
ge1ijk, name1ijk coherente detectie van de te meten signa1en. Ieder
systeem beschikt echter over andere gunstige eigenschappen.
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In het volgende wordt een voorstel gepresenteerd voor een
ontvangsysteem waarin zo veel als mogelijk de gunstige eigenschappen
van de verschillende systemen geaccumuleerd zijn. De te gebruiken
delen uit de verschillende ontvangsystemen worden nu nog eens
opgesomd.
- Uit het TUE-EC-ontvangsysteem: De dubbele PLL met in de onderlus een

tweede IF ter verdere beperking van de ruisbandbreedte.
- Uit het TUE-EEB-concept: De fasemeting op lagere frequentie ter

verbetering van de nauwkeurigheid van het fasemeet-experiment.
Hierbij kan dan ook gebruik gemaakt worden van een eenvoudiger type
referentie generator (zonder extra PLL) , hetgeen de kwaliteit van
deze signalen verbeterd.

- Van de DNL-methode: Het gebruik van kwadratuur detectie om zodoende
eventuele restfasefouten van de PLL te kunnen verrekenen. In
paragraaf 2.5 werd als nadeel genoemd de noodzakelijkheid van het
toepassen van een groot aantal rekenkundige operaties voor het
verkrijgen van de uiteindelijke meetresultaten. Door het beschikbaar
komen van digitale signaalverwerkings mogelijkheden met behulp van
computers spelen deze problemen echter geen rol meer.

- Uit het Signal-Switching-concept: Het gebruik van elektronische
schakelaars als synchrone detectoren om hiermee een bij drage te
leveren in het vergroten van de lineariteit en het dynamische bereik
van de coherente demodulatie. De elektronische schakelaars kunnen
opgebouwd worden uit discrete componenten, bijvoorbeeld met Mosfet's
welke in de uit-toestand een zeer hoge impedantie bezitten. Een
andere mogelijkheid is het gebruik van IC-bouwstenen welke
dergelijke analoge schakelaars bevatten, bijvoorbeeld CD 4066.
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Figuur 31 geeft het b10kschema van een
bovengenoemde verbeteringen verwerkt zijn. De
verschi11ende systemen zijn hierin duide1ijk te

ontvangsysteem waarin
overeenkomsten met de
herkennen.

<f~O.

t-----<:r',i-J ":te.
I. A sin 6 I

,.....(V-------,I-----r------JL.....---<r!O--:----,,...+--~ e
~C> Ie IF

Figuur 31: Het b10kschema van een nieuw concept voor een
ana10ge ontvanger.
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£. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

68

Deelconclusies z1Jn reeds in voorgaande paragrafen getrokken. Uit de
vergelijking van het EC-systeem met het EEB-systeem blijkt dat het
eerst genoemde duidelijk superieur is. Ondanks dat, bezit het EC
systeem ook enkele minder gunstige eigenschappen. Een van deze minder
gunstige eigenschappen is het wegdriften van de onderlus van de PLL.
Voor dit probleem is tijdens de hier beschreven afstudeer
werkzaamheden een goede oplossing gevonden, uitgewerkt en getest. Deze
oplossing bestaat uit het toevoegen van een extra correctie circuit
aan het bestaande ontvang-systeem.
Het toevoegen van extra schakelingen aan bestaande systemen ter
compensatie van problemen is niet de meest elegante weg. Om snel tot
een oplossing van de problemen te kunnen komen, moet deze weg toch
bewandeld worden. Ontwerp-technisch gesproken zou een re-design van
het systeem moeten volgen. In dit verslag is dan ook een hoofdstuk
opgenomen met voorstellen voor verbetering van het EC-systeem.
Aanbevolen wordt om deze voorstellen bij een re-design in overweging
te nemen.
Er zal echter eerst onderzoek verricht moe ten worden naar de
technische mogelijkheden voor implementatie van de voorstellen in een
systeem. De voorstellen zijn allen onafhankelijk van elkaar te
onderzoeken. Dit geeft goede mogelijkheden voor het opsplitsen van de
te verrichten werkzaamheden in deelonderzoeken, die dan in verdere
stage- en/of afstudeerprojecten verricht kunnen worden.
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Appendix A: Paper voor de ICCE.

A1

Deze paper met betrekking tot de correctie methode werd gepub1iceerd
in de Digest van de "International Conference on Consumer
Electronics", 4-6 juni 1986, Chicago, USA.

Bij deze wi1 ik gaarne het Konink1ijk Instituut van Ingenieurs (KlvI),
het Neder1ands E1ektronica- en Radiogenootschap (NERG) en de vakgroep
EC van de facu1teit der e1ektrotechniek bedanken voor hun financie1e
bijdragen, die het moge1ijk maakten van de paper een presentatie te
geven op de ICCE.
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AN EFFECTIUE METHOO FOR CORRECTING THE LOOP FILTER
DC DRIFT OF A PLL IN THE OUT-OF-LOCK STATE ,

USING A PHASE FRECUENCY DETECTOR

b~ J.M.J. uan Weersch, J. D1Jk. L.M. W1Jdemans.

A2

Elndhoven Unlverslt~ of Technolog~ (EUT)
Telecommunlcatlons Dlvlslon
P.O.Box 513
5600 MB Eindhoven
The Netherlands.
Phone 0~O-~73~l7: Telex 51163 THE NL

Indexing terms

PLL. loop filter DC drift, stabilization. Lock-In
range. Out-of-Lock state. computer simulation.

Abstract

This paper presents an effective method for correction
of the Out-of-Lock state of a I'LL. In that state. the
loop filter DC drift causes the VCO to move outside the
Pull-In ran~~. A Phase frequency Detector (PFD) is used
to compare the VCO with a reference and to correct the
loop filter drift.

lnt roduct ion

In I'LL desi~n there is the di lemr:la of the choice
betwe~n a narrow loop bandwidth and a fast acquisition

time.' In I'LL's, using an active filter. an extra
problem is created by the DC drift of the filter. This
is caused by the inevitable input offset voltage of the
operational amplifier. lf the input signal of the I'LL
is too small or if there is no input signal at all, the
PLL will not be able to keep its In-Lock state. In that
case the active loop filter will drift away until it
reaches the supply voltage. If the frequency of the \'CO
has drifted outside the Pull-In range. the PLL will not
be able to reach the In-Lock state anymore after the

input signal returns to the normal value again.'

Correction method

This paper presents a way to prevent the loop filter
from driftin~ away, when the Out-of-Lock situation
occurs. This is accomplished by comparing the VCO fre
quency of the PLL with a reference frequency and cor
rectin~ the loop filter as necessary. The availability
and accuracy of the reference frequency is of great
importance. if such a reference is not already
available. one must be created. This can be done by
using a very stable oscillator or preferably by using
a broadband PLL with a short acquisition time and no DC
drift of the loop filter. This implicates the use of a
passive loop filter.
The system under test at EL~ consists of a double PLL
(see figure 1). The PI.\. recovers a carrier signal which
is used for coherent demodulation of A.'!-si~nals in a
noisy environment (tow signal to noise ratio). for this
purpose the I'LL has a very narrow loop bandwidth. This
narrow loop bandwidth causes the I'Ll. to fallout of

lock easily.2
The broadband loop is re~arded as reference. which is
in lock most of the time. A Phase Frequency Detector
(I'FIJ) perfonns the comparison between the narrowband
loop. which has to h,' stabi I ized. and til\' refl'rence.

The detector is of the sequential type.
3

The sign of
the phase difference. produced by this type of detec
tor, is used to decide the direction, in which the
drifting loop filter has to be corrected. The detector
is followed by a threshold circuit, which indicates
when the phase difference between the sub loop VCO and
the reference has overrun a certain threshold. When
this is the case, the current pump takes up action and
pumps charge from or to the loop filter according to
the amount of overrun (see figure 2). The threshold
gives the correction algorithme some kind of hystere
sis, which avoids the current pump to respond to every
little phase difference between both I'LL's. These dif
ferences can occur due to the different characteris
tics of both I'LL's. although they are locked on the
same incoming signal.
The hysteresis can be made as large as the range of
the prD. The type of detector as mentioned above has a

phase range from -2- to +2- 3
If the incoming signal is too small, the broadband I'LL
will fallout of lock too. Due to the passive loop
filter, which shows no DC drift. the rca will then
return to its running-free frequency. If this fr~quen

cv lies within the Pull-In range of the broadband ?LL,
this loop will reach the In-Lock state in a short ti~e
after the incoming signal has returned to its nor.::aJ
value.

Computer simulation

The results of a computer simulation of the correction
algorithme showed that the system is stable under nor
mal conditions, i.e. the same initial frequencies.
Only if the capacity of the current pump is too s~all

or the drift rate of the loop filter too hi"h, the
circuit is not able to correct the drifting loop

filter.
4

Usually the drift rate of the open loop
filter is quite low. However, a small capacity of the
current pump will invoke a large amount of current
pulses on the loop filter. This situation is not desi
rable since these current pulses can cause oscilla
tions of the loop filter. The aim of the correction
algorithme is to produce as little interference as
possible with the normal operation of the PLL. From
the above it was conc luded that a larlo\e current PU!lIp
capacity is necessary.
On the other hand, the computer simulation made clear
that if the initial frequencies are not equal, the
large pump capacity causes an oscillatory behavior of
the algoritlwe. This is especially hazardous in the
power-on situation, as in that case the initial fre
quencies will usually not be equal.

Implementation of the correction method

rI,e cirl'lIit hdS been built in C~IOS logic. The PFD is a
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D-flipflop sequential phase detector. The time delay in
the threshold circuit is accomplished by a simple RC
network with diode discharge. The current pump has been
implemented with HOSFET's which can be driven directly
from the CMOS logic (see figure 3). To obtain a pump
capacity as large as possible, no limiting resistors
are installed in the current pump. However, in case os
cillations occur, the pump capacity must be reduced.
This is achieved by applying HOSFET's as variable re
sistors.
When the circuitry tends to oscillate, many pulses will
occur on both current pump entries (up and down). The
capacitor (n47) will be charged and the variable resis
tance (MOSFET) will increase untill the current pump
ceases its action (see figure 3). During normal opera
tion only a small amount of pulses will occur on the
limiting circuitry so this circuitry will not take up
any action. The circuitry as shown in figure 3 has been
designed for VCO frequencies of 120 kHz and a time
delay threshold of about 0.6T (T=I/f).

Conclusion

As the narrowband loop is related to th~ broadband loop
by means of the correction circuitry, the maximum tole
rated phase difference between the two VCO'S is as
small as the chosen threshold. If both PLL's are in the
Out-of-Lock state (~o incoming signal) the narrowband

figure I: The simplified block diagram
of the double loop system.

A3

loop will follow the broadband loop to its running
free frequency within the mentioned maximum phase dif
ference range. When the incoming signal reappears, the
broadban~ PLL regains its In-Lock state after a short
while and corrects the narrowband loop.
If only the narrowband PLL falls out of lock, the
relative phase of its VCO will always stay within the
mentioned limit, so the frequency stays within or
close to the Lock-In range. In that case this PLL can
lock up in a very short time (within one cycle of the
signal).
All theoretical considerations have been confirmed in
practical tests of the equipment at EUT.
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Figure 2: The action of the current pump
after the phase difference has
passed the threshold.
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Figure 3: The circuitry based .m the correction method and used in the system under test at F:UT.
n,e spc.:ial features of the current p,unp arc explained in this paper.
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Appendix B: De meetopste11ing. de meetresu1taten en grafieken.

De meetopste11ing:
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De mengschakeling:

Deze schakeling is voor het grootste gedeelte een copie van de
mengschakeling die door de vakgroep EEB ter beschikking werd gesteld.
Slechts in de eindtrap wijkt de zelfbouw schakeling af. Hier werd in
plaats van een dure geintegreerde uitgangsversterker een eenvoudige
emittervolger gebruikt. De schakeling werd zwevend boven een blanke
printplaat gebouwd, in verband met het verkrijgen van een goed
aardvlak en een goede afscherming. Tijdens een meting bleek de
zelfbouw schakeling dan ook beter te functioneren als de EEB
schakeling (betere onderdrukking van het oscillator-signaal).
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r-------o +5V
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REF 12J.12J dBm AT TEN 112J dB
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START I2J Hz
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APPENDIX C: Het simu1atie programma en de simu1atie resu1taten.

10 REM *****************************
20 REM ***** H16 ******
30 REM *****************************
40 REM
50 DATA 0.1 , 0.5 , 0.8 , 0.9
60 OPEN "O",#l,"OUTPUT.DAT"
70 FOR K%-O TO 2 : II-10 A (-K%)
80 FOR L%-l TO 3 : A%-10 A L%
90 FOR M%-l TO 4 : READ Bl
100 NI-INT(2500001*(5 A BI)/SQR(A%»
110 PI-NI/1200001
120 Q$-"Drift(Hz/s) Drempe1(T) I(A) Kmax
Tijdsduur(s)"

130 R$-" K F2 dF2
Tv"
140 S$-CHR$(10)
150 PRINT#l,S$;Q$
160 PRINT#l,USING" ####

170 PRINT#l,USING" #.#
180 PRINT#l,USING "#.###
190 PRINT#l, USING "11111/111111
200 PRINT#l,USING " #.####~Ifftf#" ;Pl
210 PRINT#l,S$;R$
220 F1#-120000# F2#-120000#
230 TV#-O# : TP#-O#
240 T1#-1/F1#
250 FOR VI-1 TO Nl STEP 1
260 TV#-TV#-(1/F2#)+T1#
270 Xl-SGN(TV#)
280 Y#-ABS(TV#)
290 IF Y#>T1# THEN Y#-Y#-T1# : TV#-XI*Y#
300 BT1#-BI*T1#
310 IF Y#>BT1# THEN TP#-Y#-BT1# ELSE TP#-O#
320 DF2#-lE+09*II*XI*TP#
330 F2#-F2#+A%*T1#-DF2#
340 T$-INKEY$+S$
350 IF ASC(T$)-83 THEN END
360 IF DF2#-0 THEN 410
370 PRINT#l, USING" MillINJrII ";V! ;
380 PRINT#l, USING"IIIIIIIIIIII. #IIIIN#IIIIIINII II ;F2#;
390 PRINT#l, USING"## . II lIN II 111/1711#11111"/1111 AAAA " ; DF2#;
400 PRINT#l, USING"##. IIlIlfllIIUf/llfllllllllltfUAAAAft ;TV#
410 NEXT V!
420 NEXT M%
430 RESTORE 50
440 NEXT L% : NEXT K%
450 CLOSE#l

C1
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Beschrijving van het programma.

Het programma werd geschreven in de taal GW-Basic. Voor de uitvoering
ervan werd gebruik gemaakt van een Basic Compiler om de rekentijd te
bekorten.

beschrijving

Tv

het betreffende cyclusnummer.
de frequentie van de VCXO in de betroffen
cyclus.

dF2 de frequentie verandering van de VCXO in de
betroffen cyclus.
het tijdsverschil tussen de opgaande flanken
van de beide oscillator signalen, ofwel het
faseverschil.

een printer besturings commando voor het verkrijgen van een
nieuwe regel in de print opmaak van de uitvoergegevens.
schrijfopdracht voor de kop boven de parametergegevens in de
uitvoerfile.
schrijfopdrachten voor de verschillende parameterwaarden in

programma titel
invoer waarden voor de drempelwaarde b in het faseverschil,
waarboven de stroompomp in werking treedt. b is een gedeelte
van de cyclustijd Tl (0 < b < 1). In de simulatie worden
vier verschillende waarden voor b gebruikt. In verband met
het reeds eerder genoemde vrijhouden van een gebied van 0
tot +2w voor het verrichten van de fasemeting in het
systeem, zijn dus vooral de waarden voor b > 0,5 van belang.
Hierbij is reeds uigegaan van een fase-offset van w.
opening van een file voor de programma uitvoer. Deze uitvoer
wordt direct op een diskette geschreven.
opening van een lus voor het varieren van de parameter I (de
stroomsterkte van de stroompomp).
opening van een lus voor het varieren van de parameter a (de
driftsnelheid van de VCXO, veroorzaakt door het driftende
loopfilter) .
opening van een lus voor het varieren van de parameter b (de
drempelwaarde in het faseverschil waarbij de stroompomp in
werking treedt).
berekening van Kmax. Dit is het maximum aantal cycli dat in
het programma berekend wordt. Het doel hiervan is een
begrenzing in de rekentijd voor een bepaalde set parameters
te verkrijgen. De formule hiervoor werd experimenteel
bepaald.
berekening van de tijdsduur met welke de simulatie van Kmax
cycli in real-time overeenkomt.
opmaak van een kop, met betrekking tot de verschillende
parameters, boven de uitvoer gegevens.
opmaak van een kop met betrekking tot de uitvoer gegevens
zelf.
Hierin is: K

F2

70

10 - 40
50

150

130

160 - 200

120

80

140

60

110

90

100
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de uitvoerfi1e (in de juiste formaten).
210 schrijfopdracht voor de kop boven de reken resu1taten.
220 initia1isatie van de startfrequenties van de beide

osci11atoren.
230 initia1isatie van de waarden voor het faseverschi1 Tv en de

tijdsduur Tp, gedurende welke de stroompomp actief is.
240 berekening van de periodetijd T1 van het VCO signaa1. Deze

tijd is constant.
250 opening van een 1us waarin het maximum aanta1 te berekenen

cyc1i Kmax is vast ge1egd.
260 berekening van de nieuwe waarde van het faseverschi1 uit de

verschi11ende gegevens van de vorige cyc1us. Ten opzichte
van de theorie uit paragraaf 3.3.2 kan men hier een
verwisse1ing van mintekens constateren. Dit wordt
veroorzaakt door een andere aanname voor de waarde a. In het
programma ge1dt name1ijk: a ~ 0 terwij1 in paragraaf 3.3.2
gewerkt werd met a S O.

270 - 280 bepa1ing van het teken respectieve1ijk de absolute waarde
van het faseverschi1 Tv.

290 imp1ementatie van de zaagtandvormige karakteristiek van de
fasedetector. Indien het faseverschi1 de periodetijd T1
overschrijdt, wordt het faseverschi1 Tv ge-reset door er de
waarde T1 van af te trekken. Dit is gemakke1ijk in te zien
met behu1p van figuur 20.

300 berekening van de drempe1waarde in het tijddomein.
310 test op de overschrijding van de drempe1waarde door het

faseverschi1 Tv en berekening van de 1engte van een
correctiepu1s van de stroompomp indien de drempe1
overschreden werd.

320 berekening van de frequentie variatie in de VCXO die
veroorzaakt wordt door de correctie pu1s uit de stroompomp.
Hiertoe is gebruik gemaakt van de formu1es (17) tot en met
(19). Voor Kvcxo en C werden de waarden ingevu1d zoa1s deze
in het bestaande systeem geimp1ementeerd zijn, name1ijk
Kvcxo - 105 Hz/v en C - 100 ~F. Dit geeft dus Kvcxo/C - 109

330 berekening van de nieuwe waarde van de frequentie van de
VCXO onder inv10ed van de drift en de correctiepu1sen.

340 - 350 moge1ijkheid tot onderbreking van het programma via het
toetsenbord.

360 vermijden van programma uitvoer wanneer de stroompomp niet
actief is. In deze toestand spee1t a11een het
driftverschijnse1 een ro1, hetgeen onvo1doende interessant
is en onnodig vee1 uivoer data geeft.

370 - 400 schrijf opdrachten voor de verschi11ende reken resu1taten in
de uitvoerfi1e (in het juiste formaat).

410 - 440 sluiten van de verschi11ende 1ussen met het opnieuw
insta11eren van de data voor de drempe1waarde in rege1 50.

450 sluiten van de uitvoerfi1e.
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De resultaten van het simulatie programma.
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:ae-4 Q 4

Tl.·C!::I'.'L'r (Sol

:. 3874~~)()C)

K
4St)02
48003
48':")4
4t:i('~'5

48006
48007
49008
48009
48010
48011
48012
48013
48014
4801~'

48016
48017
48')18
48019
49020
48021
48,:>:2
48023
49':'24
48025
48('26
48027
48('28
48029
48('30
48031
48032
48033
48034
480::."·5
480:·6
48037
48038
48039
48040
48041
48042
48043
48044
48045
43046
48047
48048
48049
49050
48051
48052
48053
48054
48055
48056
4BO~.7

48058
48059
48060
48061
48062
48063
48064

F2
120003.°97 4831901
120003.9921071521
12000:.oS7c5e9~99

120003.9730441211
120003.9593703654
120003.9429471377
120003.9237858422
120003.9018997845
120003.8773041623
120003.8500160547
120003.8200544107
120003.7874400355
120003.7521955767
120003.7143455079
120003.6739161124
120003.6309354644
120003.5854334097
12~)03.5374415451

120003.4869°31963
120003.4341233948
120003.3788688536
120003.3212679417
120003.2613606577
120003.1991886014
120003.134704~456

12~)03.0682244057

120002.9995232089
120002.9287390619
120002.8559211180
120002.7811199427
120002.704387 4790
120002.6257770106
120002.5453431259
12~)02.4631416794

120002. 3792297~28
120002.2936656162
120002.2065086866
120002.1178194875
120002.0276596064
120001.9360916522
120001.8431792115
120001.7489868050
120001.6535798419
120001.5570245754
120001.4593880558
120001.3607380846
120001.2611431672
12~)01.1606724650

120001.0593°57481
120000.9573833463
1200~).8547061001

120000.7514353123
120000.6476426977
1200~).5434003337

120000.4387806100
120000.3338561787
120000.2286999034
120000.1233848091
120000.0179840310
119999.9125707639
119999.8072182117
11°999.7019995359
119999.596987 8054

dF2
2. 683433754090914D-03
~.459371274165397D-03

S.231~75683113501D-03

1.0998121966514400-02
1.3757089038159960-02
1. 6~,()6561073786470-02
1.9244628841159900-02
2.1969391025595630-02
2.4678955549972510-02
2.7371440888347500-02
3.0044977372249930-02
3.2697708488744650-02
3.5327792169378980-02
3.7933402069094520-02
4.0512728834248130-02
4.3063981358827460-02
4.5585388028024480-02
4.8075197948269200-02
5.0531682162906170-02
5.2953134852635010-02
5.5337874519908060-02
5.7684245156453140-02
5.9990617393108000-02
6.2255389631172610-02
6.4476989154502030-02
6.6653873221543580-02
6.8784530136592190-02
7.0867480299494980-02
7.2901277233087420-02
7.4884508587651590-02
7.6815797121682920-02
7.8693801658302620-02
8.0517218016644520-02
8.2284779917566220-02
8.3995259863055650-02
8.5647469988735850-02
8.7240262888847500-02
8.8772532413169320-02
9.0243214435298120-02
9.1651287591767620-02
9.2995773991480880-02
9.4275739894977840-02
9.5490296363054980-02
9.6638599874292580-02
9.7719852911049100-02
9.8733304513528660-02
9.9678250801532200-02
1.0055403546352580-01
1.0136005021268540-01
1.020957:.520960230-01
1.0276057Q45136090-01
1.0:35412112670690-01
1.0387594793706750-01
1.0432569738319260-01
1.0470305701722230-01
1.0500776466000690-01
1.0523960858351460-01
1.0539842765821380-01
1.0548411146532360-01
1.0549660037384730-01
1.0543588558233970-01
1.053;0200912!.37620-01
1.0500 50638447 155D-01

Tv
6.666°351093831500-0
6.6672127031351580-0
6.6674899235760530-0
6.6677665782043930-0
6.6680424749115570-0
6.6683174221151200-0
6.6685912288918570-0
6.6688637051103010-0
6.6691346615627380-0
6.6694039100965760-0
6.6696712637449660-0
6.6699365368566160-0
6.6701995452246790-0
6.6704601062146510-0
6.6707180388911660-0
6.6709731641436240-0
6.6712253048105440-0
6.6714742858025680-0
6.6717199342240320-0
6.6719620794930050-0
6.6722005534597320-0
6.6724351905233870-0
6.6726658277470520-0
6.6728923049708590-0
6.6731144649231910-0
6.6733321333298960-0
6.6735452190214000-0,
6.6737535140376910-0
6.6739568937310500-0,
6.6741552168665060-0
6.6743483457199100-~

6.6745361461735720-0<
6.6747184878094060-01
6.6748952439994980-~

6.6750662919940470-~

6.6752315130066150-0<
6.6753907922966260-0<
6.6755440192490580-0<
6.6756910874512710-01
6. 6758318947669180-0c
6. 6759663434068890-0l
6. 6760943399972390-(H
6.6762157956440470-01
6. 6763306259951700-0t
6. 6764387512988460-0l
6.6765400964590940-0,
6.6766345910878940-0t
6. 6767221695540940-0t
6. 6768027710290100-0t
6. 6768763395287010-0t
6. 6769428239528770-0t
6.6770021781204120-0t
6. 6770543608014480-0t
6. 6770993357460600-0t
6. 677137071709463D-Ot
6. 6771675424737420-0t
6.6771907268660930-06
6. 6772066087735630-0t
6.6772151771542740-06
6. 6772164260451260-0t
6.6772103545659750-06
6.6771969669202790-06
6. 677176272392213D-06



HVW/EC/86

De resultaten van het simulatie pro&romma .

CS

'rift CHz/al
10

Oremee1 cn
0.1

ICAl
1.000

t<max
92861

Tijd5duurCsl
0.77384168

K
16972
i6973
16974
16975
16976
16977
16978
16979
16980
16981 '
16982
16983
50811
50812
50813
50814
50815
50816
50817
50818
50819
50820
50821
50822
84700
84761
84762
84763
84764
84765
84766
84767
84768
84769
84770
84771

F2
120001.3288543631
1200di.1~11782102
120000.8935598930
120000.5738892675
120000.2143654112
119999.8399550947
119999.4766590225
119999.1497062322
119998.8818020387
119998.6915512049
119998.5921658616
119998.5905479249
120001.4061445161
120001.~051766903

120001.1135725802
120000.8446377585
120000.5170479498
120000.1535521881
119999.7793930937
119999.4205539515
119999.1019543125
119998.8457194241
119998.6696436801
119998.5859548159
120001.3517658834
120001.1956220746
120000.9564497823
120000.6508578956
120000.3000677891
119999.9284396938
119999.5617810671
119999.2255544220
119998.9431090668
119998.7340595618
119998.6129235146
119998.5881133368

dF2
8.5478955086217860-02
1.777~948618430150-01

2.5770165055410160-01
3.1975395884084260-01
3.5960718960166980-01
3.7449364990097320-01
3.6337940554162690-01
3.2703612360267250-01
2.6798752687780510-01
1.9033416707457310-01
9.9468676641850800-02
1.7012700282831410-03
3.4033785999405350-03
1.0105115910590960-01
1.9168744346537880-01
2.6901815503503410-01
3.2767314207930120-01
3.6357909499212180-01
3.7424242774290830-01
3.5892247552945000-01
3.1868297230001680-01
2.5631822172753790-01
1.7615907735190450-01
8.3772197575076490-02
6.2355568800737520-02
1.5622714215893690-01
2.3925562564053610-01
3.0567522002034360-01
3.5087343984725910-01
3.7171142865074610-01
3.6674195997817930-01
3.3630997850865330-01
2.8252868850049900-01
2.0913283837762160-01
1.2121938050051940-01
2.4893511140931070-02

Tv
8.3341882470605390-07
8.3351110523715200-07
8.3359104740152180-07
8.3365309970980850-07
8.3369295294056930-07
8.3370783940086860-07
8.3369672515650930-07
8.3366038187457030-07
8.3360133327784550-07
8.3352367991804220-07
8.3343281442760950-07
8.3333504702099590-07
8.3333674912956760-07
8.3343439691007360-07
8.3352503319443300-07
8.3360236390600270-07
8.3366101889304700-07
8.3369692484595980-07
8.3370758817871060-07
8.3369226822649710-07
8.3365202872326770-07
8.3358966397269520-07
8.3350950482831960-07
8.3341711794854270-07
8.3339570131976840-07
8.3348957289312660-07
8.3357260137660820-07
8.3363902097098800-07
8.3368421919081490-07
8.3370505717961840-07
8. 337000877109458D-07
8.3366965572947630-07
8.3361587443946820-07
8.3354247858934530-07
8.3345456513146820-07
8.3335823926210860-07

lrUt (Hz/a)
10

nrempe1 (n
0.5

ICA)
1.000

KmA)(
176776

Ti jdaduur Cal
1.47313333

K
37949
37950
37951
37952
37953
37954
37955
37956
37957
37958
37959
37960

113621
113622
113623
113624
113625
113626
11 :;.627

F2
120002.9791512418
120002.5890888173
120002.0192324375
120001.3091539423
120000.5081629708
119999.6718830535
119998.8583890975
119998.1241744307
119997.5202274648
119997.0884904835
119996.8589465689
119996.8475370745
120003.0915603621
120002.8158975563
1200(12.3446908978
120001.7106616638
120000.9578381745
120000. 1384i86762
119999.3095412253

dF2
1.8326539098043350-01
3.9014575781852920-01
5.6993971316780890-01
7.1016182848521480-01
8.0107430488308920-01
8. 363632506391021D-01
8.1357728927178090-01
7.3429800016152610-01
6.040302992989327D-01
4.3182031455992140-01
2.2962724796827950-01
1.1492827708708380-02
6.1059978224260890-02
2.7574613907595460-01
4.7128999189354840-01
6.3411256727904820-01
7.5290682268361870-01
8.1942283164892090-01
8.2904078417119100-01

Tv
4.1668499320576470-06
4.1670568124244850-06
4.1672366063798340-06
4.1673768284951520-06
4.1674677409715500-06
4.1675030299173060-06
4.1674802439559380-06
4. 167400964666828D-06
4.1672706969659660-06
4. 167098486981227D-06
4.1668962939146350-06
4.1666781594943750-06
4.1667277266448910-06
4. 16694241280574::.0-06
4.1671379566585600-06
4.1673007792339460-06
4.1674195734893500-06
4. 167486089498316D-06
4.1674957074508380-06
A ~4~~~~~~OLADo~.~n_.n,



HW/EC/86

De resultaten van het simulatie programma.

C6

Dr ift <Hz Is)
10

Orempel <l)

0.8
I<A)
1.000

Kmax
286494

Tijdsduur(s)
2.38745000

I<
48002
48003
48004
48005
48006
48007
48008
48009
48010
48011
48012

144149
144150
144151
144152
144153
144154
144155
144156
144157
144158
144159
144160
240337
240338
240339
240340
240341
240342
240343
240344
240345
240346
240347
240348

F2
120003.7318232484
120003.2044168732
120002.4544874905
120001.5341110740
120000.5072005282
119999.4450678724
119998.4214723481
119997.5074982417
119996.7666181304
119996.2502844771
119995.9943558722
120003.8971402742
120003.5179654764
120002.8944946824
120002.0700221615
120001.1018005813
120000.0570657744
119999.0083680684
119998.0285342600
119997.1856100440
119996.5381341587
119996.1310725593
119995.9926951392
120003.9770420250
120003.6705480089
120003.1091626222
120002.3318687586
120001.3926427112
120000.3567064868
119999.2959990522
119998.2841808592
119997.3915184769
119996.6800045825
119996.1990523043
119995.9820630881

dF2
2.6834337540909140-01
5.2748970859082750-01
7.5001271597830960-01
9.2045974981840190-01
1.0269938791101390+00
1.0622159891438190+00
1.0236788576282640+00
9.1405743980102520-01
7.4096344460811470-01
5.1641698662638870-01
2.5601193827365480-01
1.0863217877814180-01
3.7925813115094440-01
6.2355412736192830-01
8.2455585420804050-01
9.6830491350478760-01
1.0448181402455960+00
1.0487810393634190+00
9.7991714171662200-01
8.4300754939097130-01
6.4755921854517630-01
4.0714493277481470-01
1.3846075339660360-01
3.0403028403622350-02
3.0657734938780770-01
5.6146872008370350-01
7.7737719694791740-01
9.3930938069963500-01
1.0360195577330520+00
1.0607907679053970+00
1.0119015263822140+00
8.9274571563262840-01
7.1159722772891790-01
4.8103561153911090-01
2.1707254953242820-01

Tv
6.6669351093831500-06
6.6671942557163320-06
6.6674167787237200-06
6.6675872257575600-06
6.6676937598868510-06
6.6677289819968850-06
6.6676904448653700-06
6.6675808234475420-06
6.6674077294523490-06
6.6671831829943680-06
6.6669227779460150-06
6.6667753981865190-06
6.6670460241388920-06
6.6672903201351030-06
6.6674913218619490-06
6.6676350709212460-06
6.6677115841479870-06
6.6677155470471050-06
6.6676466831494580-06
6. 667509773557132D-06
6.6673143252262860-06
6.6670739109405160-06
6.6668052267611380-06
6.6666.971690361450-06
6.6669733433571290-06
6.6672282347278250-06
6.6674441432046890-06
6.6676060753884410-06
6.6677027855654740-06
6.6677275567756470-06
6.6676786675341230-06
6.6675595117233740-06
6.6673783632354700-06
6.6671478016192800-06
6.6668838385572740-06
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Appendix 0: Het correctie circuit.

01

Het e1ektrische schema van het correctie circuit zoals het als
modificatie aan het bestaande TUE-EC-ontvangsysteem toegevoegd kan
worden. Oit circuit werd gebouwd op een separate insteekkaart.
Gegevens omtrent aansluitingen van de connectoren zljn te vinden in
het stageverslag van No6l van den Berg, EC, september 1986.
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Onderstaande figuur geeft de invloed van bet correctie circuit op de
fasemeting ~ref-~vcxo weer. Via bandmatige instelling werd bet
faseverscbil ~ref-~vcxo gevarieerd waardoor bet effect van de fase
drempel zicbtbaar wordt.
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APPENDIX G: De meetresultaten en grafieken van het TUE-EC-systeem.

Grafiek van ee(f) bij sinusvormige frequentie modulatie van de
hoofdlus met de loopbandbreedte als parameter. De natuurlijke
resonantie frequentie Wn ligt in het maximum van deze grafiek.

-t:~.·:)..:::. ·!':··:··I:··:LI':;·I~ . I :I~ ! ! !. ! : I : J=:=1----+-1--+---+--+---r---r-,FF=FFR,. I "~

! ._-------_••

·,···... ···1
I

~- ,.
:'

~

:;

.:

..,

...,

0.

0>
~

M
o....

i D

_________ -- 0

----_._----------~---_. - ---_.

tool __

:J:

oo
U'l

N
:J:

oo....

I

'1-L

_._--- ------- ------_.- .._.._-----

•

i""----- --_. ----~---

.'

-_ .._----

..:

~--+--------_.

'- ---. --------- .-- -- ------_._------

-~---_._-_._-----------

.::: --- ..-_.__ .-.. _--- .... _.

._.' ,....... ._-~---

j': i til : I '.~ -_ •
.r". ! I I I --<=, :eo

tIJ
':ij 1

I:' ..... ;:;. j' i ,;:: ~ I i~! . . .... I'" ; I I I I'~ I ,'"

I
. I I ,!.

: j .: 1:1' 1 iii Ij -,':I .. . • Ii

._-"----l..... 'i I
, I

~I

... -1 ...

...,

:%:' ,

;~-g":~-+-_.- !.

-~ 0 _. ........ cv
I .. j . 1 1" j_ ......

-:-..:~--.--'- --:-~-~--tT~I~~-:1-··--:·" -- ·l
I··.. ·t .,.. i ·t·· 'N·· . I I c:rt· ..... ....j,. ~ .. I cv

:: 0 I .---&t
~ u ! - ..--------
~ ~I



HVW\EC\86 G2

Grafiek van 8e (f) bij sinusvormige frequentie modulatie van de
onderlus met de loopbandbreedte als parameter. De natuurlijke
resonantie frequentie wn ligt in bet maximum van deze grafiek.
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De plot van de uitgangspanning van de amplitude detector (hoofdlus).
Instelling: n - -98.3 dBm/Hz, Bloop - 100 Hz, automatisch, Bdetector 
1 Hz.
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De plot van de uitgangspanning van de amplitude detector (hoofd1us).
Inste11ing: n - -98.3 dBm/Hz, Bloop - 1000 Hz, automatisch, Bdetector
- 1 Hz.
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De plot van de uitgangspanning van de amplitude detector (hoofd1us).
Inste11ing: n - -98.3 dBm/Hz, Bloop - 100 Hz, sweep, Bdetector - 1 Hz.
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De plot van de uitgangspanning van de amplitude detector (onderlus).
Instelling: n - -98.9 dBm/Hz, Bloop - 1 Hz, automatisch, Bdetector
1 Hz.
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HW\EC\86 Gll

De frequentie-spectra van de ingangsigna1en van de hoofd- en onder1us.
Inste11ing hoofd1us: S - -15,1 dBm, n - -63 dBrn/Hz, Bloop - 100 Hz,
sweep.
Inste11ing onder1us: S - -39,6 dBm, n - -71,7 dBm/Hz, Bloop - 1 Hz,
automatisch.
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De plot van de uitgangspanning van de amplitude detector (hoofd1us).
Inste11ing: n - -63 dBm/Hz, Bdetector - 10 Hz.
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HW\EC\86 C13

De plot van de uitgangspanning van de amplitude detector (onder1us).
Inste11ing: n - -71,7 dBm/Hz, Bloop - 1 Hz, automatisch, Bdetector 
1 Hz.
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De plot van de uitgangspanning van de meetfasedetector. Ingangsignalen
als in appendix GIl, Bdetector - 3 Hz .
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HW\EC\86 GIS

De plot van de uitgangspanning van de meetfasedetector zonder
toevoeging van extra ruis. Bdetector - 3 Hz.
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APPENDIX H: De meetresultaten en grafieken van het TUE-EEB-systeem.

Grafiek van Be(f) bij sinusvormige frequentie modulatie van de
hoofdlus en onderlus. De natuurlljke resonantie frequentie ~ ligt in
het maximum van deze grafiek.
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