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SAMERVATTING

De PLL's die gebruikt worden voor de horizontale synchronisatie

van TV-ontvangers, bezitten een bemonsterd karakter omdat de fase

informatie van het ingangssignaal slechts een keer per lijn

beschikbaar is.

In een digitale TV-ontvanger kan deze PLL tevens de klokopwekking

verzorgen, waarbij een tweede bemonstering in de Ius wordt

opgenomen.

Voor deze bemonsterde PLL's is, uitgaande van een eerste orde

lusfilter, een algemeen model opgesteld.

Aan de hand van dit model zijn de stabiliteitscriteria, de

fasestap- en de frequentiestapresponsies bepaald, alsmede de

responsies bij de beginvoorwaarden.

Met behulp van deze resultaten worden de responsies gegeven van de

bemonsterde PLL op diverse verstoringen, die kenmerkend zijn voor

de aangeboden TV-synchronisatiesignalen.

De theoretische resultaten zijn aan de hand van computersimulaties

en metingen aan een testopstelling geverifi~erd.
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HOOFDSTUK 1

IRLEIDIRC

De ontwikkelingen in de televisietechniek hebben er de laatste jaren toe

geleid dat een vergaande digitalisering van de ontvanger mogelijk is

geworden. Door daarbij gebruik te maken van geheugens (lijn- en raster

geheugens), kan vervolgens de beeldkwaliteit verbeterd worden

(bijvoorbeeld lijnflikker en ruisreductie). Daarnaast kunnen ook

stilstaande en verkleinde beelden en dergelijke gerealiseerd worden.

Voor deze digitale beeldverwerking is echter een klok nodig en met name

voor geheu~entoepassingen heeft het grote voordelen om deze klok te

koppelen aan de zogenaamde lijnfrequentie.

De PLL die hiervoor gebruikt dient te worden vormde het middelpunt van dit

onderzoek.

Een TV-beeld 1S lijn voor lijn opgebouwd waarbij eerst de even en daarna

de oneven horizontale lijnen weergegeven worden (het even- respectievelijk

het oneven raster). Zo worden er 25 beelden (dit zijn dus 50 rasters) per

seconde weergegeven.

Het begin van een lijn wordt gekenmerkt door een horizontale

synchronisatie-puls (H-puls, Z1e figuur 1.1a). Het begin van een n1euw

raster wordt aangegeven door een aantal egalisatie- en verticale

synchronisatiepulsen (V-puIs, zie figuur 6.3).

Al deze pulsen worden door een zogenaamde sync. scheider afgescheiden van

het video-signaal (figuur 1.lb). In figuur 1.1c is aangegeven hoe dit

signaal gevormd wordt indien ruis aanwez1g is. Deze af~escheiden pulsen

vormen het ingangssignaal voor de PLL, die de klok, die nodig is voor het

digitale gedeelte van een ontvanger, moet synchroniseren met de

lijnfrequentie van het TV-signaal (ref. 10).

Naast de verstoring in de horizontale synchronisatie ten gevolge van de

rU1s, zijn er nog andere stoorbronnen te noemen zoals de reeds aangegeven

egalisatie- en V-pulsen. Ook videorecorders (VCR) produceren allerlei

signalen die afwijken van het standaard TV-synchronisatie signaal (dit is

een signaal dat om de 64 uS een H-puls bevat).
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HORlZOHTAL£
SYNC. PULS

a SYNC.
- - - - - -- -sctUlER

I NMAIJ

I I I I I I
b

lJ U LJ
c

Figuur 1.1 a samengesteld TV-signaal

b afgescheiden synchronisatiesignaal

c idem b indien ruis aanwezig is

De PLL die in de digitale TV-ontvanger gebruikt moet worden, onderscheidt

zich van die in een analoge TV-set door de stabiliteitseisen die, bij

bepaalde toepassingen (lijnverdubbeling), aan de klokfrequentie gesteld

zijn. De klok dient dan namelijk gedurende een lijn van het TV-signaal zo

constant mogelijk gehouden te worden. Daarom wordt tussen de veo en het

filter een sample en hold element opgenomen (zie figuur 1.2).

FASE-
r-----:I F1lTER ----j HOlD -

SlGNML DETEC1'OR

veo
I~l. YCO

UIK- r KI.QI(-

FNJ:lUENTlE fREQUEK11E

Figuur 1.2 Schematische weergave van een PLL

in een digitale TV-ontvanger

De aandacht is tijdens dit onderzoek uitgegaan naar de invloed van deze

bemonstering op het regelgedrag van de PLL.
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Het verslag hierover, valt globaal 1n twee delen uiteen

- een overwegend theoretisch gedeelte (hoofdstuk 3 en 4) en

- een overwegend praktisch gedeelte (hoofdtuk 5 en 6).

Omdat dit een verslag betreft over een afstudeerprojekt binnen een

bedrijf, is getracht om het praktische gedeelte (dit is voor het bedrijf

het meest interessante gedeelte), zoveel mogelijk autonoom te maken.

Daarbij wordt verwezen naar de theoretische resultaten uit de voorafgaande

hoofdstukken.
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HOOFDSTUK 2

KODEL Eft TREORIE

2.1 MODEL

Er wordt bij de modelvorming uit~egaan van een bemonsterde PLL, die

uit een fasedetector, een filter, een veo en een nul de orde "sample and

hold" element bestaat.

2.1.1 Sample and hold

Een ideaal nulde orde sample and hold element heeft de volgende

overdrachtsfunktie :

H(5) 1 -ST- e
5

2 • 1

T periode van de bemonsteringsfrequentie [5]

Deze wordt voor de veo geplaatst om de frequentie van deze veo gedurende

een lijn van het TV-signaal constant te houden.

2.1.2 veo

Voor een ideale veo geldt:

W( t) = W + K • V ( t)
o 0 vco 2.2

V
vco

K
o

W
o

W

ingangsspanning [V]
-1 -1

versterkingfactor [V S ]

nominale cirkelfrequentie [5-1 ]

momentane cirkelfrequentie [5- 1 ]

Vergelijking (2.2) integreren levert:

t t

JW([) dl: = Wo · t + K • JV· ([) deo vco
o 0

2. 3
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t
De fase van de uitgangsfrequentie J W(1)d1 vervangen door een referentie

o
fase plus de afwijking daarvan W .t + & (t) - & (0)

000

6 (t) = K • ltv (1)d1 + 6 (0)
o 0 vco 0

o

6
0

fase afwijking van het uitgangssignaal

t.O.V. W.t []
o

Met behulp van de Laplace-transformatie voIgt tenslotte de

overdrachtsfunctie voor een ideale VCO

2.4

2.1.3 Fasedetector

6 (S)
o

V(S) = v (S)
vco

K o
=-

S
2.5

De vergelijking voor een ideale fasedetector luidt

v (t) = Kd.{&.(t) - & (t)}
p 1 0

v uitgangsspanning [V]
p

K
d

detectorconstante [V]

6. fase afwijking van het ingangssignaal
1

2.6

Omdat we hier te maken hebben met TV-signalen wordt dit ideale model

op een belangrijk punt aangepast. In hoofdstuk 6 wordt verder op de

fasedetector ingegaan.

- Bemonsterd karakter van de fasedetector.

slechts een keer per lijn krijgt de fasedetector informatie

over de fase van de ingangssignalen aangeboden. Dus een keer per lijn

kan de fasefout bepaald worden. nit effect kan gemodelleerd worden

door achter de ideale fasedetector een bemonsterings-element toe te

voegen.(Zie figuur 2.1.)
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Vp

Piguur 2.1 Fasedetector met bemonsterin~s-e1ement

Voor dit model ge1dt de vo1gende verge1ijking

2.7

In dit model wordt de fase-informatie van de ingangssigna1en continue

aanwezig veronderste1d en wordt het uitgangssignaa1 bemonsterd met de

dirac-funktie ~(t).

2.1.4 Filter

Er wordt uitgegaan van een eerste orde lusfilter, dat wil zeggen een

filter met een integraal en proportioneel deel. De integrator wordt niet

ideaal verondersteld. Er kunnen verliezen optreden die bepaald worden door

de tijdconstante ~ .•
1

Omdat het moment van bemonsteren (t=kT) na de fasedetector (dit is voor

het filter) niet samen hoeft te vallen met het moment van bemonsteren

(t=kT+~) voor de VCO (dit is na het filter), wordt het proportionele pad

voorzien van een nulde orde houdschakeling. Ook deze houdschakeling wordt

niet-ideaal verondersteld en de verliezen worden bepaald door de

tijdconstante ~ • De totale uitgangsspanning van het filter bestaat uit de
p

som van het integrale en proportionele deel (zie figuur 2.2) :

Voor het proportionele deel geldt

Y(kT+~) • (l-a).exp(-l/l ).V (kT)
p p

Voor het integrale deel

a1s o < 1 < T

2.8

2.9
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X(kT-O) = exp(-T/t.).X(kT-T)
1

X(kT+O) = aV (kT) + exp(-T/r.).X(kT-T)
p 1

X(kT+~) = exp(-t/t.).{aV (kT) + exp(-T/t.).X(kT-T)}
1 p 1

t tijdverschil tussen de twee bemonsteringsmomenten [8]

t. tijdconstante van de integrator [8]
1

t tijdconstante van nulde orde houdschakeling [8]
p

a verhouding van integraal en proportioneel deel []

X uitgangsspanning van het integrale deel [V]

Y uitgangsspanning van het proportionele deel [V]

V
f

totale uitgangsspanning van het filter [V]

2.10

2.11

2. 12

v,

x

HOlD

T, y

Figuur 2.2 Model voor een eerste orde lusfilter

Voor de eenvoud zal verder gebruik worden gemaakt van

A = ex p( -T / t . ), B
1

exp(-t/t.) en C = exp(-t/t).
1 p

2. 13

Indien deze A=B=C=I spreken we steeds over een verliesvrij filter.

NB Ret integrale deel bevat direct na het bemonsteren (kT+O) de

informatie over de laatste gemeten fasefout. Oeze behoort eigenlijk

aan het proportionele deel toe. Omdat in het proportionele pad een

vermenigvuldigingsfactor is opgenomen van I-a, bedraagt de werkeIiike

proportionele bijdrage 1.
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2.2 THEORIE van een bemonsterde, lineaire PLL

In figuur 2.3 is weergegeven hoe de afzonderlijke modellen samen een

bemonsterde PLL (BPLL) vormen.

6,

+

eo

s.~ FILTER

veo

Vf
f-----/

Sb

HOLD

Figuur 2.3 Een bemonsterde PLL

De BPLL bevat twee plaatsen waar bemonsterd wordt. Daarbij wordt

verondersteld dat :

S sluit als t = kT,
a

met k 0,1,2, ....

2. 14

Sb sluit als t kT + t met 0 < r < T

Ais r=O spreken we over synchroon bemonsteren (SBPLL) en als r+O over

asynchroon bemonsteren (ABPLL).

Onder deze voorwaarden is het mogelijk een differentievergelijking en een

overdrachtsfunktie op te stellen voor een BPLL.

2.2.1 Differentievergelijking en overdrachtsfunktie

Het is geen moeilijke maar weI een bewerkelijke berekening die leidt

tot de volgende differentievergelijking (de afleiding hiervoor is

opgenomen in bijlage A) :
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9.(kT + 3T) - (1 + A).9.(kT + 2T) + A.e.(kT + T) =
1 1 1

2.15

Op deze differentievergelijking wordt de Z-transformatie toegepast, zodat

de volgende overdrachtsfunktie ontstaat :

H (Z)
e

e (Z)
e

- e. ( z)
1

= 3 2Z +[-I-A+K(T-t)(C+{B-C}a)lZ +[A+K{Bat+C(I-a)(I+AI-AT)}]Z-KACI(I-a)

2. 16

In het speciale geval van een synchroon bemonsterde Ius, dwz t=O en dus

B=C=1 (2.13), geldt

H (Z) =
e Z2 + [KT-I-Alz + A{I-KT(I-a)}

2. 17

NB Door de vertraging I tussen de beide bemonsteringstijdstippen

verandert een tweede orde Ius, dwz een Ius met een eerste orde

filter, in een derde orde Ius.
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2.2.2 Equidistante bemonstering

In (2.14) is gesteld dat de bemonsteringstijdstippen equidistant

zijn. Praktiseh wordt het bemonsteringsmoment van bijvoorbeeld Sb door de

veo bepaald. Omdat de VeO-frequentie niet constant is, zijn de

bemonsteringstijdstippen niet equidistant. Bij een voldoende trage PLL

heeft dit vrijwel geen invloed.

Ret niet-equidistant bemonsteren is een niet-lineair versehijnsel,

dat met een niet-lineaire karakteristiek van de veo te eompenseren is. nit

is als volgt in te zien :

Theoretiseh moet de veo gedurende een periodetijd Teen

faseveranderingde teweeg brengen ter grootte :

de = K . T. V
o veo

praktiseh duurt deze periode, omdat de frequentie van de veo

veranderd is, niet T maar:

2. 18

T' =

1 +

T
K
~VW • veo

o

Mbv een aangepaste V (di V' ) kan toeh dezel fde de optreden
veo veo

K .T'.V' =deo veo

Uit (2.18) en (2.20) volgt met (2.19)

2.20

V'
veo

Vveo
K

o
1 - -.V

W veo
o

2. 21
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Met K .V' K'.V voIgt uit (2.21) tevens
o vco 0 vco

K' =
o

1 -
K
~V
W . vco

o

2.22

Ret corrigeren van het niet equidistant bemonsteren bestaat dan uit

het aanpassen van de overdrachtskarakteristiek van de VCO volgens

(2.22).

Een ander gevolg van het niet equidistant bemonsteren (Sa en Sb) ligt

in het spectrale vlak. Ret spectrum van de overdrachtsfunktie

(transformeren van de eenheidscirkel in het Z-domein naar de imaginaire as

in het laplace-domein via Z=exp[jWT]) geeft namelijk aIleen dan het

verband weer tussen de spectra van het in- en uitgangssignaal, als het

ingangssignaal voldoende bandbegrensd is. Aan de hogere banden van het

uitgangsspectrum is tijdens dit project geen aandacht besteed, maar omdat

de bemonsteringsfrequentie niet constant is bestaan deze banden niet

eenvoudig uit de som- en verschil-frequenties van de ingangsfrequenties en

de hogere harmonischen van de bemonsteringsfrequentie.
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HOOFDSTUK 3

SYNCHROON BEMONSTERDE PLL

Voor een syncbrone BPLL (SBPLL) kan de overdracbtsfunktie volgens twee

methodes bepaald worden. De eerste methode is al in hoofdstuk 2 gegeven.

De tweede methode, die relatief eenvoudig en snel is, maakt gebruik van de

impulsresponsies van de diverse elementen, de bijbehorende Laplace

getransformeerden en de Z-transformatie (zie bijlage B). Beide methodes

leiden natuurlijk tot dezelfde overdrachtsfunktie (2.17).

3.1 STABILITEITSCRITERIA EN ROOTLOCUS

3.1.1 Verliesvrij filter

De karakteristieke vergelijkin~ voIgt uit (2.17) met A=1

2
Z + Z.{KT - 2} + 1 - KT(1-a)

zodat voor de polen geldt

Z =1- K' + VK'(K' - 2a)
PI 2,

o 3. 1

3.2

Met

Complexe polen

K' = ~. T 3.3

De polen zl.Jn complex als 0 < K' < 2a

Met K' als parameter liggen de polen op een cirkel met

middelpunt (M) :

3.4

en als straal (R)

M

R

1 - a

a

3. 5

3.6
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Deze cirkel ligt binnen de eenheidscirkel als O<a<l.

Re\He po len

Voor K' > 2a ligt een pool altijd binnen de eenheidscirkel.(Ue limiet van

K' naar oneindig levert een pool in Z = I-a.)

Voor de andere re~le pool valt de poolbaan voor K' naar oneindig, samen

met de regIe as en de pool beweegt in de negatieve richting. De rootlocus

snijdt de eenheidscirkel in Z = -1 als geldt :

dus:

K' = 2
2 - a

VOORWAARDE VOOR STABILITEIT

4 1o <= K <= 2 - a·T'

Rootlocus

3.7

1.8

-1

-J a=0,25

Figuur 3.1 Rootlocus van een synchrone BPLL
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Voor K = 0 liggen beide polen 1n Z = 1. Als K toeneemt bewegen de

polen over de cirkel naar het punt Z = l-2a. Dit punt wordt bereikt voor

K -- 4 T·a. Al s K dId u 1 Z 1ver er toeneemt gaat een poo over e ree e as naar =-a

en de andere naar min oneindig. Daarbij wordt het punt Z = -1 bereikt voor
4 1K = 2 - a .T'

3.1.2 Filter met verliezen

De karakteristieke vergelijking voIgt uit (2.17)

Z2 + (KT-l-A)Z + A[l-KT(l-a)]

Voor de polen geldt

o 3.9

= 1 +A K' +-2- -

me t K' = ~. T

3.10

Rootlocus

Als K=O bevindt zich een pool in Z=l en de andere in Z=A. Als K

toeneemt naderen de polen elkaar over de re~le as totdat ze gelijk zijn.

Daarna worden ze complex en liggen ze op een cirkel met als middelpunt (M)

en straal (R)

M = AU-a)

R2 = Aa(Aa-A+1)

3. 11

3. 12

nadat de polen weer re~el geworden zijn, gaat een pool voor K naar

oneindig naar het punt Z=A(l-a) en blijft daarbij binnen de

eenheidscirkel. De andere pool beweegt over de rel!le as naar m1n oneindig.

Daarbij verlaat deze pool de eenheidscirkel via het punt Z=-l als :

K
A+1 2

l+AO-a)·'T
3. 13
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NB:lndien K en/of a negatief en/of a groter dan I, kan de rootlocus ook op

een andere plaats de eenheidscirkel verlaten. Deze, voor de praktiik

niet belangrijke waarden, zijn hier buiten beschouwing gelaten.

3.2 DEMPING EN RESONANTIEFREQUENTIE

am een vergelijking te kunnen maken met de continue lus wordt

formule (2.17) in de volgende vorm geschreven (ref 8) :

'L 14

~ g enorm eerde de!D pi ng sf ac to r [ ]

W
n

resonantiefrequentie [S-l]

a genormeerde verl ies fac tor []

Dit volgt met

3. 15
- aW T

e n1 + 2 -~WT (W /1/ 2 )e ncos nT\ -:,
K ,. ---------------...;.;;..------

T

a ,.

( a -2 ~ )W T
+ e n

3. 16

en

A
,. -aw T

e n 1. 17
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(Indien ~ > 1 dan moet cos(Wn.T. VI - ~ 2 ) vervangen worden door

cosh ( Wn . T. V~ 2- 1 ).)

Polen

-Complex

-Re\!el

3. 18

3. 19

J

-1

Figuur 3.2 Rootlocus

Z-vlak

Voor W = 0 liggen beide polen in Z = 1. Als W toeneemt, bewegen
n n

de polen langs de aangegeven spiralen. Deze spiralen zijn sterker ~ekromd

naarmate de demping groter is. Als de demping groter of gelijk is aan een,

gaan de spiralen over in rechte lijnen tussen de punten Z = 1 en Z = O.
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Zoals blijkt uit (3.18) en (3.19), is een enkelvoudige, negatieve

re~le pool, ten gevolge van de substituties (3.15),(3.16) en (3.17) niet

meer mogelijk.

3.3 RESPONSIES

Met behulp van (3.14) en de inverse Z-transformatie volgen de fase-stap

en -ramp responsies. (Deze formules worden in hoofdstuk 5 verder

ge~valueerd. Zie ook de figuren 5.1 en 5.2.)

3.3.1 Responsie fase-stap
-

e.(kT) = e.U(kT).
1

~<1 ,

~=1,

~> 1 ,

e (kT)
e

e

e (kT)
e

e

e

3.20a

3.20b

3.20c

met en



3.3.2 Responsie fase-ramp

3 - 7

e.(kT) = .1W.kT.U(kT).
1

3.21a

~=1.

e (kT)
e 3.21b

e (kT)

~> 1. ~W =
-~WT -~WT -aWT

W+{-Wcosh(ky)+We n (e_ ~ WnT-cosh(Y))+Te n sinh(kY)}e- ~l~nkT 3.21c
e n .sinh(Y)

Hierin 1S

v

W

- ~ W T -2 ~ W T1-2e n cos(X)+e n
en

NB. Gegeven zijn twee lussen met de parameters

~' .W~ en a'. zodanig dat geldt

(~1 en ~~..1 •

~' W' = ~ Wn'n

a' W' aW n'n

~ • W en an
respectievelijk

3.22a

3.22b

3.22c
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3.22d

met keen geheel getal,

Dan voIgt uit (1.20a) en (3.21a) dat de responsies identiek zijn. nit

(3.15), (3.16) en (3.17) voIgt dat tevens de dimensionering identiek

is.

Dit betekent dat twee bemonsterde PLL's met a, ~ en W respectieveli;k
n

a', ~' en W~, die aan (2.22) voldoen, exact dezelfde respons1es

hebben. Dit in tegenstelling tot de responsies van overeenkomsti~e

continue PLL's.

In hoofdstuk 5 zal blijken dat de responsies van een bemonsterde PLL.

waarvan de resonantiefrequentie klein is ten opzichte van de

bemonsteringsfrequentie, goed benaderd kunnen worden door de responsies

van een overeenkomstige continue PLL. Deze benadering is beter naarmate

de resonantiefrequentie kleiner is. Men doet er in dit verband goed aan

te controleren of er geen kleinere resonantiefrequentie W' bestaat
n

waarvoor (3.22) geldt. De responsies van de continue PLL met W' zullen
n

dan bet ere benaderingen geven voor de responsies van de bemonsterde PLL

dan die van de continue PLL met W •
n
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HOOFD5TUK 4

ASYWCHROOR BEMORSTERDE PLL

In dit geval geldt de uitgebreide formule (2.16). Afhankeli;k van de

dimensionering van het filter, is deze PLL van de tweede of derde orde.

4.1 TWEEDE ORDE ABPLL

Een tweede orde asynchrone BPLL bevat een nulde orde filter, dwz een

filter met enkel een proportionele werking. De overdrachtsfunktie hiervoor

voIgt uit (2.16) met a=O :

H (Z)
e

Z(Z - 1)

Z2 + [KC(T-!)-l]Z + KCc
4.1

Er wordt nu eerst een zogenaamde effectieve rondgaande versterking

gedefinigerd :

K = KCe

K effectieve rondgaande versterking [5- 1 ]
e

Hierdoor krijgt de overdrachtsfunktie de volgende gedaante

4.2

H (Z) =
e

Z(Z - 1)

Z2 + [K (T-!)-l]Z + K c
e e

4.3

Deze funktie is onafhankelijk van de verliesfactor C. Hieruit bliikt dat

de verliezen in het proportionele pad gecompenseerd kunnen worden door een

extra rondgaande versterking. (Hierbij is ! constant verondersteld.)
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4.1.1 Rootlocus

Voor de polen voIgt uit (4.3)

Voor K =0 ligt een pool in Z=l en de andere 1n Z=O.
e

Ais K toeneemt bewegen ze over de re~le as naar elkaar toe totdat ze
e

gelijk zijn. Dan worden ze complex en liggen op een cirkel met een

middelpunt M en straal R :

4.4

-t
M = -=--':'T - 1:

R II: V"fI
T - t

en 4.5

4.6

-1

-J

t < T/4

Figuur 4.1 Rootlocus van een tweede orde ABPLL

Deze cirkel ligt binnen de eenheidscirkel als t < T/4. Indien t groter is

dan T/4, wordt de Ius instabiel als :

K > Ill. (1. > T/4) 4.7a

Ais 1. kleiner is wordt de Ius instabiel door een re~le pool die de

eenheids-cirkel bij Z = -1 verlaat

K > 2
T-2 t

(t < T/4) 4.7b
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Nadat de polen weer re~l geworden zijn, gaat er een naar min oneindig en

de andere naar Z=-1/(T-1). (zie figuur 4.1)

4.1.2 respons1es

Omdat het filter geen integraal deel heeft, ligt slechts een nulpunt

in Z=l. Het tweede nulpunt ligt in Z=O, zodat een grote statische fout op

zal treden bij een frequentiestap-responsie. Daarom is deze ABPLL niet

geschikt voor toepassing bij de horizontale synchronisatie van een TV

signaal. Door middel van een filter met een integraal deel kan deze fout

kleiner gemaakt worden. nit leidt bii een ABPLL tot een derde orde Ius.

4.2 DERDE ORDE ABPLL

Ook nu wordt een zogenaamde effectieve rondgaande versterking

geintroduceerd, overeenkomstig (4.2). Tevens wordt gebruik gemaakt van de

effectieve verhouding van integraal tot proportioneel deel

K = K[aB + (l-a)Cle

a = aB/[aB + (l-a)Cl
e

Met deze definities gaat (2.16) over in (4.10)

4.8

4.9

H (Z) =
e

3 2Z + [-I-A+K (T-r)]Z + [A+K a 1+K (l-a )(t+Af-~T)l7. - K (l-a )Af
e ee e e e e

4.10

Hieruit blijkt dat de verliezen, beschreven door de factoren B en C, te

compenseren zijn door aanpassing van de rondgaande versterking en de

verhouding van integraal tot proportioneel deel. (4ierbij is 1: constant

verondersteld.)
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4.2.1 Rootlocus

De polen van de derde graads noemer Zlln exact te berekenen met

behulp van een formule gegeven in ref 13. Hieruit is echter niet direct

het verloop van de rootlocus te bepalen. Daarom wordt aan de hand van

enkele figuren het verloop van de rootlocus aangegeven voor ABPLL's met

een verliesvrij filter. De rootlocus van een Ius met een filter met

verliezen heeft een soortgelijk verloop.

toenemende a

toenemende I

Figuur 4.2 Figuur 4.3 Figuur 4.4

Opbouw van de rootlocus van een derde orde ABPLL

a Rootlocus van een derde orde ABPLL

b Rootlocus van de overeenkomstige SBPLL

c Rootlocus van de overeenkomstige tweede orde ABPLL

I en a relatief klein

Figuur 4.2a geeft een rootlocus waarbij I en a relatief klein ziln.

Als K=O bevinden zich twee polen in Z=l en een pool in z=o. Rij

toenemende rondgaande versterking bewegen de polen vanuit Z=l over de

rechter cirkel naar het punt waar deze cirkel de re~le as snijdt.

Vervolgens treedt een pool deze cirkel over de re~le as binnen en de

andere beweegt richting oorsprong, waarbil deze de derde pool
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tegenkomt op de positieve re~le as. Deze twee worden samen complex en

doorlopen daarbij de linker cirkel. Tenslotte treedt weer een pool

deze cirkel binnen en verdwijnt de andere over de negatieve re~le as

naar oneindig.

In deze beschrijving van de rootlocus LS in het eerste gedeelte de

rootlocus te herkennen van een tweede orde SBPLL en in het tweede

gedeelte die van een tweede orde ABPLL (figuren 4.2b en 4.2c). Neemt

{ en/of a toe dan worden de linker- respectievelijk de rechtercirkel

in figuur 4.2a groter.

{ en a relatief groot

Nemen c en/of a verder toe (figuur 4.3a), dan worden de cirkels van

de derde orde ABPLL groter dan de cirkels van de overeenkomstige

tweede orde ABPLL en SBPLL (figuur 4.3b en c).

Figuur 4.4 toont een rootlocus waarbij a en c zo groot zLJn dat de

cirkels in elkaar overgaan (elkaar overlappen). Ret resultaat is dat

de polen die vanuit Z=l vertrekken niet re~el zullen worden in het

rechter halfvlak maar op de negatieve re~le as (via de linker

cirkel). De pool die vanuit Z=O vertrekt blijft dan re~el en gaat

richting Z=l.

De figuren 4.2, 4.3 en 4.4 tonen aan dat de drie polen van de derde orde

ABPLL niet in het binnengebied van de rootlocus van de overeenkomstige

(dat wil zeggen dezelfde {) tweede orde ABPLL zullen liggen. De twee polen

van de SBPLL met dezelfde a kunnen dit wel.
e

Daarom en omdat de PLL sneller is naarmate de polen dichterbij de

oorsprong liggen, wordt de maximale snelheid van een bemonsterde lus lager

naarmate de vertraging tussen de bemonsteringsmomenten { toeneemt.
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4.2.2 Responsies

Omdat we hier te maken hebben met een derde orde systeem, kunnen de

responsies niet beschreven worden door de twee parameters demping en

resonantiefrequentie. Er is een derde parameter nodig. Er is gekozen voor

een parameter p. die de ligging van de derde pool van de ABPLL bepaalt.

De polen liggen dan als voIgt :

Zl = W T(- ~ + jVI- ~ 2)e n

W T(- ~ - j VI_~ 2)
ZI = e n

Z = P3

4. 11 a

4.11 b

4.11 c

Zodat de overdrachtsfunktie (4.10) ook als voIgt beschreven kan worden

H (Z)
e

Door nu de noemers van (4.10) en (4.12) gelijk te stellen voor aIle

waarden van Z voIgt:

4. 12

P - ~ W TI+A-K [T-t]-2e n
e 4. 14

P
-2 ~ W Te n

a e = 1 - KAt 4.15

Om enig inzicht in de responsies te verkrijgen, wordt de overdrachts

funktie (4.12) in twee delen gesplitst :
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4. 16

met d •
P 4.17

p2 - ~ W T -2 ~ W T- 2Pe n cos(X) + e n

-2 ~ W T
f •

e n 4.18en
p2 - ~ W T -2 ~ W T2Pe n cos(X) + e n

De fase- en frequentiestapresponsies die bij deze overdrachtsfunktie

horen, vallen in drie delen uiteen :

1 - De term met factor f :

Dit is de responsie van de SBPLL vermenigvuldi~d met de factor

f. (Voor trage lussen is deze factor ongeveer gelijk aan 1.)

2 - De term met factor -dZ

Dit is de responsie van de SBPLL, een periode T in de tijd

verschoven en vermenigvuldigd met de factor -d.

(Voor trage lussen is deze factor vee I kleiner dan 1.)

3 - De term met factor d :

De responsie op de

fase-stap

frequen t ie- stap

Enkele opmerkingen

- k
-e.d.p .(A-P)

I-A
~W.d.T.(T=P + !:!. pk )

I-P'

Voor trage lussen zal deel 1 van de responsies overheersen en ziin de

responsies van de ABPLL gelijk aan die van de overeenkomsti~e SBPLL (dat

wil zeggen dezelfde demping, verliesfactor en resonantie-frequentie).

- Voor snellere bemonsterde lussen, waarvoor weI geldt dat P de pool is

die het dichtste bij de oorspron~ ligt, kan voor de stapresponsie geze~d

kworden dat het derde deel, door de snellere demping van P , op den duur

verwaarloosbaar is ten opzichte van de eerste term.
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- Voor de snellere bemonsterde lussen. waarvoor geldt dat P de

overheersende pool is. zijn juist de eerste en tweede term op den duur

verwaarloosbaar ten opzichte van de derde term.

- Voor de frequentie-stapresponsie geldt dat de totale statische fout

gelijk is aan de statisch fout van een SBPLL die dezelfde (effectieve)

rondgaande versterking.verhouding van integraal tot proportioneel deel

en verliesfactor heeft.



5 - 1

HOOFDSTUK 5

TRAGE CONTINUE- EN BEMONSTERDE PLL

Omdat de theorie van de continue PLL (ref 8) voor velen bekend is,

wordt een vergelijking gemaakt tussen continue- en bemonsterde PLL's. Deze

vergelijking is aIleen zinvol als de bemonsteringsfrequentie veel groter

is dan de resonantiefrequentie. De PLL wordt dan traag genoemd.

Omdat voor trage lussen de dimensionering en de responsies van de

ABPLL en de SBPLL gelijk zijn, wordt hier volstaan met een vergelijking

tussen de trage continue- en synchroon bemonsterde PLL's.

5.1 RESPONSIES

De responsies van de SBPLL Z1Jn 1n (3.20) en (3.21) gegeven. 1ndien

W T«l (dat wil zeggen een grote bemonsteringsfrequentie ten opzichte vann
de resonantiefrequentie) kunnen deze formules als voIgt benaderd worden :

St a pr e spo ns ie

~ < 1.
e (kT)

e

e
- < W kT'"' e n .{cos(kX)- ---:::::~=-=a:::::;.. sin ( kX) }

VI - ~ 2

5. 1a

<'" 1.
e (kT)

e
x
e

-W kT
en. (l - (l - a) W kT}

n
5. 1b

~ - a

v~ 2 - 1

.sinh(kY)} 5. 1 c



l ee1

-1

5 - 2

5

Figuur 5.1 Fase-stapresponsies van een SBPLL

~ -121.5

a-12I

----+ loin • k • T

In figuur 5.1 zijn responsies op een fase-stap gegeven van een SijPLL.

Door de berekeningen zijn de fasefouten aIleen bekend op de tijdstippen

t=kT. Vanwege de nulde orde houdschakeling voor de veo, moet het verloop

van de fasefout, bij een fase- en frequentiestapresponsie, tussen twee

opeenvolgende punten lineair zijn, zodat ook op de tussenliggende

tijdstippen de fout bekend is.

Substitutie van t voor kT 1n (5.1) 1evert de responsie van de continue

PLL, zoals die gegeven is 1n ref 8.

Ram pre s pon s ie

~ < 1 •
e (kT)

e
= 1:.. [ a + {- a co s ( kX) +

W
n

5.2a

~ = 1,
e (kT)

e 1 -w kT
-[a+{-a+ (l-a)WkT}e n ]
W n

n
5.2b

~ > 1,
e (kT)

e ~ [ a + {- a co sh ( kY) +

n
5.2c
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10

~ -0.5

a-0

-1

Figuur 5.2 Frequentie-stapresponsie van een SBPLL

Ook bij een frequentie-stapresponsie leidt de substitutie van t voor kT

tot de responsie van de continue PLL (ref 8).

Om een schatting te kunnen geven van de fout die gemaakt wordt als men

deze benaderingen voor de responsies toepast, in plaats van de exacte

formules, wordt de volgende grootheid gedefinigerd :

~e (kT) :! e (kT) - e (kT)
e e e

5.3

Voor de responsie op een fase-stap kan, met behulp van een tweede orde

benadering, de volgende bovengrens voor deze fout bepaald worden:

.ILl8e~kT)L~ Wn.T.(l+ a2-2a~ )/2

e

Voor de fout bij een frequentie-stapresponsie voIgt met behulp van

5.4

dat

L1e (kT)
e

k

T>_..... L1e e ~ iT) =
i=O e

dt 5. ')

5.6
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De fout die men maakt door, 1n plaats van de exacte responsie, de

benadering te nemen, is bij de fasestapresponsie relatief klein ten

opzichte van de maximale fase-fout e , als het produkt W T voldoende klein
e n

1S. Bij een frequentie-stapresponsie kan deze relatieve fout, afhankelijk

van de demping, dan essenti~el groter zijn.

5.2 DIMENSIONERING

De dimensionering van een SBPLL is 1n (3.15) en (3.16) gegeven.

Voor deze formules geldt als W T«l de volgende benadering :
n

K (2~-a)w
n

5.7

5.2. I VerI iesvrij fi Iter

Ais a=O voIgt uit (5.3) en (5.4)

W 2 = Ka/T
n

= W T/a
n

5.8

5.9

5.10

Voor een tweede orde continue PLL met een verliesvrij eerste orde filter

(zie figuur 5.3) geldt (ref 8)

5.11

5. 12
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Door de resonantiefrequentie en de demping van de continue Ius gelijk te

stellen aan die van de bemonsterde PLL, voIgt uit (5.9), (5.10), (5.11) en

(5.12) :

R2 c

5 . 13

5.14

Figuur 5.3 Verliesvrij filter voor continue PLL

In (5.13) LS de linkerterm de rondgaande versterking door het

proportionele deel van het filter voor de bemonsterde PLL en de

rechterterm de rondgaande versterking voor de continue PLL. (c 2 /c 1 lS de

versterking van het P-deel van het filter.)

De rondgaande versterking door het proportionele deel van het filter dient

in beide PLL's ge1ijk te zijn.

Een dergelijke ge1ijkheid bestaat er volgens (5.14) ook voor de verhouding

van I-deel tot P-deel, op en factor T na. (c
2

is name1ijk de verhouding

van P-deel tot I-deel voor een continue PLL.) De factor T verschijnt in

deze verge1ijking als gevolg van de benadering, die stilzwijgend voor het

integrale deel van het filter is toegepast

kT k

I 6 e (t}dt = T. I
-co i=-co

e (iT)
e

5. 15

Deze benadering mag voor trage lussen gebruikt worden.
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5.2.2 Filter met verliezen

Als het filter grote verliezen (a) heeft kunnen de variaties in de

spanning van het integrale deel van het filter relatief snel zijn ten

opzichte van de bemonsteringsfrequentie. Een vergelijking met de continue

PLL is dan niet zinvol. lndien a echter klein is volgt uit (5.8) :

a =
2 ~ - a

5.16

Uit (5.7) en (5.16). volgt dan

W 2 = Ka/T
n

5. 17

2 ~ = a + W T/a
n

5.18

Voor een tweede orde continue PLL met een filter met verliezen (zie

figuur 5.4) geldt (ref 8) :

5.19

= a 5.20

R1

R2

.I.e

Figuur 5.4 Filter met verliezen voor continue PLL

Door de resonantiefrequentie en de demping van de continue PLL gelijk te

stellen aan die van de bemonsterde lus volgt uit (5.17), (5.18), (5.19) en

(5.20) :

5.21
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5.22

zodat ook hiervoor geldt dat de rondgaande versterking door het

proportionele deel van het filter voor beide lussen gelijk is. nit geldt

tevens voor de verhouding van I-deel tot P-deel op de factor T na.

NB. In het model van figuur 2.3 is voor het integrale deel van het filter

aIleen een bemonster element opgenomen. Was daarbij ook een

houdschakeling geplaatst, dan zou de dimensionering van de tra~e

bemonsterde PLL geheel overeenstemmen met die van de continue Ius. ijet

integrale deel wordt dan door de schakeling met de factor T

vermenigvuldigd.

Om echter een goede overeenstemming met praktische schakelingen (zie

hoofdstuk 6) te verkrijgen, is deze houdschakeling achterwege gelaten.
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HOOFDSTUK 6

BEMONSTERDE PLL's VOOR HORIZONTALE SYNCHRONISATIE

In de voorafgaande hoofdstukken is de theorie aan bod gekomen die

in dit hoofdstuk toegepast wordt. Dankzij deze theorie en de aanbevelingen

die door het IEC z1Jn gedaan voor de demping en de resonantiefrequentie,

kan eenvoudig een PLL VOor de horizontale synchronisatie gedimensioneerd

worden. De responsies op enkele kenmerkende verstoringen in deze

horizontale synchronisatie, zijn theoretisch bepaald en met behulp van

computersimulaties (bijlage E) en metingen aan een testopstelling (bijlage

F) geverifi~erd.

Met het inzicht dat tijdens dit afstudeerprojekt is vergaard, wordt, daar

waar mogelijk, aangegeven hoe deze responsies verbeterd kunnen worden.

Maar eerst worden nog enkele praktische voorbeelden gegeven van de

elementen van een bemonsterde PLL (RPLL), die voldoen aan de modellen die

in hoofdstuk twee als uitgangspunt genomen zijn.

6.1 PRAKTISCHE ELEMENTEN VAN EEN BEMONSTERDE PLL

6.1.1 Fasedetectoren

In verband met de rU1S die aanwezig kan zijn op het ingangssignaal

(zie inleiding), zijn aIle detectievormen, waarvan het principe berust op

flankdetectie, uitgesloten.

Van de diverse andere vormen worden er hier twee behandeld namelijk

- de symmetrische fasedetectie : Dit 1S een veel voorkomende vorm van

detectie in de huidige synchronisatie-processoren voor TV

toepassingen. In principe is men met deze vorm gebonden aan een

asynchroon bemonsterde PLL (ABPLL), maar afhankelijk van het type

VCO (zie 6.1.3), kan een dergelijke PLL zich toch gedragen als een

synchroon bemonsterde PLL (SBPLL).
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-de asymmetrische fasedetectie : Dit is een nieuw idee voor fasedetectie

(ref 2.3). die nog geen toepassing vindt in de huidige

processoren. maar waarvoor de toekomstverwachtingen gunstig zijn.

Een SBPLL behoort met deze vorm altijd tot de mogelijkheden.

onafhankelijk van het type VCO.

symmetrische detectie

S't'NC. ._---11 x
I

--+

c~
+-- RESET

Figuur 6.1 Schematische weergave van een symmetrische fasedetector

Het uitgangssignaal van de VCO is een symmetrische blokgolf.

De detector bestaat uit een vermenigvuldiger gevolgd door een integrator.

die ' , keer 1 ij n ontladen wordt ( figuur 6.1) .een per

Fig uur 6.2 toont het signaal-tijd diagram. Op t= t. ~s de fasemeting
~

voltooid.

L
+1

-1 VCO

+1
0 SYNC.

+1
0

-1

Vp

tl --+t

Figuur 6.2 Signaal-tijddiagram voor een symmetrische fasedetector

Dit tijdstip wordt bepaald door de achterflank van de synchronisatiepuls.

Het bemonstermoment (voor de VCO) wordt bepaald door de VCO. Omdat t.
1

afhankelijk is van de fasefout (deze kan bij VCR-signalen 16uS bedragen)

moet het bemonsteren enige tijd later plaatsvinden.
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Omdat t. en het bemonstermoment niet direct aan elkaar gekoppeld Z1Jn (weI
1

indirect door de PLL), vindt asynchrone bemonstering plaats.

Een PLL met een dergelijke detector regelt de flank van het VCO-signaal

naar het midden van de sync. puIs. Tijdens de periode waarin de verticale

synchronisatie en egalisatiepulsen optreden, verandert de breedte en de

frequentie van de synchronisatiepulsen, waardoor de fasedetector

fasefouten detecteert. die er niet zijn. De synchronisatie wordt daardoor

verstoord. Deze verstoring wordt "topflutter" genoemd. (Figuur 6.3)

mnr ONEVEN RASTER

HORIZONTALE

SYNc. PLiLSEN

I

).
I

I EGAUSATlE

PULSEN

I

:<
)i VERTlCALE

SYNc. PULSEN

I

Yo

EGAUSATlE

PULSEN

I

:<
HORIZONTALE

SYNc. PULSEN

EVEN RASTER

Figuur 6.3 Samengesteld synchronisatie-signaal

ASymmetrische detectie

Deze methode berust op hetzelfde principe, aIleen zijn de ingangssignalen

anders gedefini~erd. Ret uitgangssignaal van de VCO is nu een

asymmetrische blokgolf (figuur 6.4).

+1

0 YCO

+1

-1 S'l'NC.

+1
0

-1

Vp

t, RESET t, ---+t

figuur 6.4 Signaal-tijddiagram voor een asymmetrische fasedetector
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Ret moment waarop de fasemeting voltooid 1S, t., wordt nu bepaald door de
1

veo puIs en daarom kan ook op hetzelfde moment bemonsterd worden.

Omdat t. en het bemonsteringsmoment weI direct aan elkaar gekoppeld zijn
1

door middel van de veo, is synchrone bemonstering mogelijk.

Een PLL met een dergelijke fasedetector regelt het midden van de veo puIs

naar de voorflank van de sync. puIs. Deze vorm is daarom onafhankelijk van

de breedte van de sync. puIs, mits de veo puIs smal genoeg is (maximaal de

breedte van de nominale sync. puIs). Topflutter treedt hierbij niet Ope

Een nadeel van deze vorm van detectie is dat bij grotere fasefouten

(bijvoorbeeld bij 16uS fasesprongen) de detector niet altijd het juiste

teken van de fout weergeeft. Hierdoor regelt de PLL niet naar de

dichtsbijzijnde sync. puIs (figuur 6.5). Om dezelfde reden vertoont een

PLL met deze vorm van detectie een vee I slechter invanggedrag dan een PLL

met een symmetrische detectievorm.

PlL REGEl..T GOED

_n_-----'nL....--n'----
n__n nL....-

SYNC.

veo

Vp

PlL REGEl.T VERKEERD

IlL....--nL....--ln SYNC.

_n__n'------_Il vco

Vp

Figuur 6.5 Grote fasefouten bij een PLL met asymmetrische detectie

Voor beide detectievormen geldt bij benadering

v (t.) = Kd.{&.(t.) - & (t.)}
p 1 1 1 0 1

6. 1
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(Zie figuur 6.1 voor I en C en
formule 2.2 voor W )

o

Een exacte relatie tussen V en de fases van de ingangssignalen is in
p

bijlage C afgeleid.

6.1.2 Filter

Voor beide detectievormen is het mogelijk het filter eenvoudig te

combineren met de fasedetector. dit bespaart een integrator en een

opteller. In figuur 6.6 stelt C het (ideale) proportionele deel van het
p

filter voor en de combinatie C. en R. het integrale deel met verliezen.
1 1

Indien R.-OO is het filter verliesvrij
1

I
----+

SYNC. 6---......

a

Cp

Figuur 6.6 Filter gecombineerd met fasedetector

Een dergelijke combinatie van filter en fasedetector stemt overeen met het

gebruikte model in hoofdstuk 2, waarbij de volgende regels voor de

dimensionering gelden :

K:o: 2. I
d C.W .<I-a)

p 0

6.2

a ,.

0: ,.

C
p

C. + C
1 P

1
R .• C.

1 1

6 • '3

6.4
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6.1.3 VCO

Zoals in 6.1.1 al vermeld is. kan een PLL. waarbij asynchroon

bemonsterd wordt. toch een regelgedrag vertonen alsof er synchroon

bemonsterd is. Dit is afhankelijk van het type VCO dat gebruikt wordt.

Een VCO die veel toegepast wordt in de huidige synchronisatieprocessoren.

is opgebouwd rond een astabiele multivibrator. De fase afwijking 6 van de
o

VCO verandert dan sprongsgewijs (figuur 6.8). nit in tegenstelling tot de

continue fasedraaiing van een bijvoorbeeld een LC-oscilator (figuur 6.7).

a

60

KT KT+T
t

eo

b

KT KT+T
t

KT+T

Figuur 6.7 Faseverandering van een VCO met continue fasedraaiing

a

60

t

60

b

- -
I

I
I

I

I I I t

KT KT+T KT KT+T KT+T

Figuur 6.8 Faseverandering van een VCO met sprongvormige fasedraaiing

Als op t=KT de fasefout wordt gemeten en synchroon daarmee de

ingangsspanning van de VCO vari~ert. leidt dat bij een continu vari~rende

fase van de VCO tot een andere 6 op t=KT+T. als bij asynchrone
o

bemonstering. Dit is niet het geval als de fase sprongsgewijs verandert.
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Dit komt tot uiting 1n de figuren 6.8a en b en 6.7a, waar op t=KT+T de

fase e 1n aIle drie de gevallen gelijk 1S. De fasedetector bemerkt op
o

deze wijze dus niets van het asynchroon bemonsteren zodat een PLL met een

dergelijke VCO zich altijd als een SBPLL zal gedragen.

In hoofdstuk twee 1S uitgegaan van een VCO die continue verloopt. Zo'n VCO

moet namelijk weI gebruikt worden, omdat deze de klokopwekking verzorgt

voor de digitale TV. (Er mogen geen klokpulsen verloren gaan.)

In de testopstelling is gebruik gemaakt van een LC-oscillator.

De fasedetector is omschakelbaar gemaakt, zodat symmetrische en

asymmetrische detectie mogelijk is. Ret omschakelen kan zowel met de hand

als met een "lock detector" gebeuren. Deze lock detector detecteert of de

fasefout tussen twee, van tevoren ingestelde, waarden ligt. Daarbij wordt,

als de fasefout klein is, asymmetrische fasedetectie toegepast en als de

fasefout groot is, symmetrische detectie.

In bijlage F wordt deze testopstelling meer 1n detail beschreven.

6.2 VERSTORINGEN VAN DE SYNCRRONISATIE

Bij standaard TV-signalen (afkomstig van bijvoorbeeld een zender)

treden aIleen verstoringen op in de horizontale synchronisatie ten gevolge

van de aanwezige vertikale synchronisatie en egalisatie pulsen (zie figuur

6.3) en ruis. Bij dergelijke signal en kan de PLL relatief traag gemaakt

worden en treden er geen noemenswaardige problemen op.

De huidige TV-sets dienen ook goed gesynchroniseerd te zijn 1n het geval

de aangeboden synchronisatiesignalen niet standaard zijn. Met name video

recorders (VCR) produceren dergelijke signalen. De PLL moet voor deze

toepassingen dan ook relatief snel zijn.

In de synchronisatie processoren wordt de PLL daarom vaak omschakelbaar

uitgevoerd.
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6.2.1 Tweekopsfout

De tweekopsfout wordt veroorzaakt door een VCR en bestaat uit een

fasefout, die maximaal 1 ,6uS bedraagt. Deze fout treedt op aan het be~in

van ieder raster (voor het begin van de vertikale synchronisatie pulsen)

en is bij het ene raster negatief en bij het andere positief. De grootte

van de fout blijft constant.

De symmetrische fasedetector blijft bij de tweekopsfout in het lineaire

gebied. Dit geldt ook voor de asym~etrische detectie, mits de VCO puIs

langer duurt dan 3,2uS. De responsies van de SBPLL worden dan ~e~even door

(3.20) en (3.21). Die van de ABPLL zijn beschreven op pagina 4.6.

Door de lEC wordt voor een PLL bij VCR toepassingen, voor de demping en de

resonantiefrequentie de volgende waarden aanbevolen :

~ = 2

W = 1000
n

.. ..... .... ...... ........ ...... ..... .. ......

Foto 6.1 ~esponsie op positieve deel

van een tweekopsfout

6. 5

6.6

Omdat in dat ~eval W T=0.064,
n

zijn de eenvoudige formules

(5.1) en (5.2) goede

benaderingen voor de responsies.

Foto's 6.1 en 6.2 tonen de

spanning van het proportionele

deel van het filter (C ) in de
p

testopstellin~ (~=2, W =1001),
n

as~metrische detectie), bii een
. +

maxlmale tweekopsfout (-1,6uS).

Oeze spanning is evenredi~ met

de fasefout.
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Responsieverbeterin~

Figuur 6.9 toont de stapresponsie van trage SBPLL's met verschillende

verliesfactoren. Hieruit blijkt dat het introduceren van een verliesfactor

een positieve invloed heeft op de stapresponsie.

Omdat het ruisgedrag van een

SBPLL niet bekend is, wordt de

ruisbandbreedte van een overeen-

komsti~e continue PLL als maat

genomen voor het ruisgedra~

"B n = 1-1 n{ 11 ~ +4 ~ + a ( a I ~ -4)}

I) • 7

Er wordt verondersteld dat deze

ruisbandbreedte (ref R) voor

Foto 6.2 Responsie op negatieve deel

van een tweekopsfout

trage lussen een goede maat zal

zijn voor die van een "BPLL.

Indien alpha kleiner blijft dan

2, wordt de ruisbandbreedte

kleiner bij toenemende alpha.

Dit duidt erop dat het ruisgedrag zal verbeteren als een niet ideaal

filter wordt gebruikt.

Een filter met verliezen leidt echter tot een statische fasefout, indien

een frequentiesprong zich voordoet. sij VCR-signal en kan deze sprong 4%

bedragen van de nominale frequentie. ne statische fout voIgt uit ().2) :

6.8

Deze statische fout mag maximaal O,)uS bedragen. (1)it in verband met de

zogenaamde "burstkeypuls" die samen moet vallen met de "colorburst".

Gebeurt dit niet dan kan de het referentiesignaal voor de kleurinformatie,

niet op de juiste wijze uit het samengestelde videosignaal teruggewonnen

worden. necodering van de kleur is dan niet mogelijk.)
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wil de statische fasefout gegarandeerd kleiner ZlJn dan deze a,5uS, dan

moet voor alpha gelden :

a< 0,0125

Met een verliesfactor, die niet meer dan 0,0125 ~ag bedragen, is de

responsieverbetering verwaarloosbaar.

6.9

a-B

IEM'"INCii lSI

Wn.k.T
18

Figuur 6.9 Stapresponsies met diverse verliesfactoren alpha

6.2.2 16uS fasesprong

Ook deze fasefout wordt veroorzaakt door een VCR, treedt op aan het begin

van een raster en bedraagt maximaal l6uS.

Omdat de fasedetector uit het lineaire gebied raakt, kan de responsle niet

bepaald worden aan de hand van de eerder gepresenteerde formules. De

fasedetector loopt vast tegen een maximaal detecteerbare fasefout,

e max. Deze bedraagt voor symmetrische detectie de halve sync. pulsduur.
e

Bij de eerder gegeven dimensionering van de PLL «6.5) en (6.6)), kan

gesteld worden dat de snelheid waarmee de PLL het lineaire gebied bereikt,

voornamelijk bepaald wordt door het proportionele deel van het filter. (C.
1

is veel groter dan C )
P

Als de VCO de in fase gedraaid moet zijn voordat de fasedetector het
o

lineaire gebied bereikt geldt bij benadering
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6. 10

waar1n n het aantal lijnen bedraagt waarbij de PLL in het niet lineaire

gebied verblijft en K de effectieve rondgaande versterking door het
e

proportionele deel van het filter (zie hoofstuk 4).

Als de fasedetector het lineaire gebied bereikt bedraagt de V.(O)
1

6'. 11

Als tijdens het verdere verloop van de respons1e, de PLL in het lineaire

gebied blijft, is dit verloop afhankelijk van de spanning V.(O) en de
1

initi~le fasefout a (0). nit zijn de zogeheten beginvoorwaarden.
e

Voor een SBPLL met een ideaal filter bestaat het verdere verloop van de

responsie dan uit (voor andere PLL's zie bijlage D)

- een fase-stapresponsie met e = e (0) en
e

- een frequentie-stapresponsie met ~w = -V.(oLK
1 0

(zie hoofstuk 3)

Responsieverbetering

S'rlC. ....---11

Figuur 6.10 Omschakelbaar filter met behulp van een lock detector

Als de PLL het lineaire gebied bereikt, wordt het verdere verloop van de

responsie voornamelijk bepaald door de spanning V.(O). Oeze spanning kan
1

aanmerkelijk gereduceerd worden, door het integrale deel van het filter

niet te gebruiken, zolang de PLL in het niet lineaire gebeid verkeert.
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Foto 6.3 +16uS fasestapresponsie

. . ... ....... ..... ....... .... ..... ...... "...... ,.... .. ..

Fotu 6.4 +16uS fasestaoresponsie

l1et omschakelbaar filter

"" ••• > ••••••••

. -.J.--+.-+---+-----+---+_~_+_
!

Foto 6.5 -16 uS fasestapresponsie

Foto 6.6 -16uS fasestapresponsie

met omschakelbaar filter
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Dit kan met behulp van een lock detector gebeuren (figuur 6.10). Deze

schakelt tevens de fasedetector om van asymmetrische naar symmetrische

detectie. Foto 6.5 toont waarom dit nodig is. De asymmetrische detector

geeft dan eerst een positieve fasefout weer. waarna bij de volgende li;n

symmetrische detectie wordt toegepast. (Zie ook figuur 6.5.) Wanneer het

lineaire gebied wordt bereikt. worden het filter en de fasedetector weer

teruggeschakeld. Hierdoor is V.(O) praktisch gelijk aan nul. Een zeer
1

waardevolle responsie-verbetering kan hiermee bereikt worden. (foto's 6.3.

6.4. 6.5 en 6.6)

6.2.3 Topflutter

Topflutter is de verstoring van de horizontale synchronisatie ten

gevolge van de verticale synchronisatie- en de daarbij behorende

egalisatie-pulsen. Naast ruis is dit de enige verstoring van de

horizontale synchronisatie bij standaard TV-signalen. De verticale

synchronisatiepuls van een oneven raster veroorzaakt een andere verstoring

dan die van een even raster.(figuur 6.3)

Een symmetrische fasedetector detecteert tijdens de verticale

synchronisatie- (V-puIs) en egalisatie pulsen. fasefouten die er niet

Z1Jn. Hij werkt als het ware in een niet lineair ~ebied. Nadat de V-puIs

en de egalisatiepulsen voorbij zijn werkt de detector direct weer in het

lineaire gebied. mits de totale fasedraaiing van de VCO. ten gevolge van

deze verstoring. niet meer bedraagt dan e max.
e

Ret verloop van de verdere responsie wordt. evenals bij de l6uS

fasesprong. ook hier weer bepaald door V.(O) en e (0). De waarden van deze
1 e

grootheden laten zich niet eenvoudig berekenen. en zijn sterk afhankelijk

van het moment van ontladen van C .
P

Responsieverbetering

Er Z1Jn hiervoor diverse mogelijkheden

- Toepassen van de asymmetrische detectievorm. Deze is ongevoelig voor de

breedte variaties van de sync. pulsen.
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- Uitschakelen van de fasedetector gedurende de verticale sync.- en

egalisatiepulsen. Deze methode vindt veel toepassing in de huidige

synchronisatieprocessoren.

De VCO verloopt. mits een filter met zeer kleine verliezen is gebruikt.

weinig ten opzichte van de horizontale synchronisatie pulsen. gedurende

de tijd dat de fasedetector uitgeschakeld is. (vliegwiel effect)

Omdat het aantal sync. pulsen gedurende een raster constant is, kan het

optreden van een verticale sync. puIs voorspeld worden. De fasedetector

kan daardoor uitgeschakeld worden voordat deze puIs begint.

Bij VCR signalen hoeft het aantal lijnen per raster echter niet constant

te zijn. De fasedetector kan dan pas uitgeschakeld worden als de

verticale synchronisatie pulsen reeds begonnen zijn. Een gedeelte van de

verstoring kan daarmee nog voorkomen worden.

Omdat de horizontale synchronisatiepulsen tijdens de V-puIs breed zijn,

detecteert de fasedetector grote fasefouten. Door de fasedetector vast

te laten lopen op e max, worden deze fouten beperkt en is de totale
e

fasedraaiing van de VCO veel geringer. Ret lineaire gebied van de

fasedetector blijft daarbij onaangetast.
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6.2.4 Gap

i
~I---+--+--t......

Bij een gap (VCR) wordt de

verstoring van de horizontale

synchronisatie veroorzaakt door

het ontbreken van enige

synchronisatiepulsen aan het

einde van een raster.

Symmetrische detectie

Bij symmetrische detectie wordt

gedurende de gap geen fasefout

gedetecteerd en is als het ware

de fasedetector uit~eschakeld.

de VCO behoudt dan dezelfde

frequentie als de sync. pulsen.

Als het nieuwe raster begint,

en daarmee de sync. pulsen weer

aanwezig zijn, zal daarom de

fasefout klein z~Jn. Een

voorwaarde voor deze

----'........."

+
, ... ...... '" , , .. ' . .... . .. _ ... ....

- ~rr,I , , • •• • '. I
!III 11 ,

...
.. . .... .. .. . .... . .. , . .... . ... ..

,..........-

; .,....•...: ", .. •• • •• •• • •••• • • •

~oto 6.7 Gap en topflutter met

symmetrische detectie

(oneven raster)
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.•:± .--1 -+-----t---+ .-+-----+---++......-r--+

\ HI\ t
."......-+......,,~-+---+---iI-H-t-r----r-··_··_··,,··· .

I . -l-' ,\,.~. .... I \ ...~..L ..
L ·..·_+--t-l -.-••-1--.-.t.-.-.-r-.-.~.t;.~•• ~ ..

••• " • ". . \!_....-....._~ ......~-+--tl-.,...-

veronderstelling is dat een

filter is gebruikt met zeer

kleine verliezen.

De gap wordt bij deze

detectievorm direct gevolgd

door het topflutter

verschijnsel.(foto's 6.7 en

6.8)

t I I . t
II ...., ~ , ! .. po I 1 I i ~. 'I I I 'I iii

~ Ht 1

ASymmetrische detectie

Foto 6.8 Gap en topflutter met

symmetrische detectie

(even raster)

Een asymmetrische detector detecteert tiidens de gap steeds de maximale

fasefout f3 max. nit resulteert In een veel grotere fasefout dan bii de
e

symmetrische detectievorm. Met deze ~rote fout kan ook deze vorm van
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detectie hinder ondervinden van de verticale synchronisatie- en

egalisatiepulsen.

(foto 6.9)

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

,.,. ,. I
---I----+----'f--+---+--f--+-......L

---I- --•--·

Foto 6.9 Gap en topflutter met

asymmetrische detectie
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HOOFDSTUK 7

CORCLUSIES

Uitgaande van de bestaande synchronisatieprocessoren is een

model opgesteld voor een bemonsterde PLL (BPLL). Daarbij is ook

rekening gehouden met toekomstige processoren.

Bij berekeningen aan dit model is gebleken dat een BPLL met een

eerste orde lusfilter (met of zonder verliezen) , instabiel kan

worden. Dit in tegenstelling tot een continue PLL van de tweede

orde. Voor relatief trage BPLL's geldt dat zowel de responsies als

de dimensioneringen overeenstemmen met die van overeenkomstige

continue PLL's. Voor relatief snelle PLL's gaat deze vergelijking

niet op en wordt de maximale snelheid van de Ius beperkt door de

bemonsteringsfrequentie. De tijd waarin een fasefout bijgeregeld

kan worden bedraagt minimaal twee maal de periodetijd van de

bemonsterings-frequentie, mits de twee bemonsteringen samenvallen.

Vindt de ene bemonstering later plaats dan de andere, dan

verandert door deze vertraging een tweede orde Ius in een derde

orde systeem met als gevolg dat de maximale snelheid van de Ius

nog verder wordt verlaagd.

Door middel van metingen aan een testopstelling en met behulp van

computersimulaties is de theorie geverifieerd.

Bij het ontwerpen van BPLL's voor de horizontale synchronisatie

van een TV-ontvanger, kan men uitgaan van de regels zoals deze

gebruikt worden bij het ontwerpen van continue PLL's, omdat voor

deze toepassingen de BPLL relatief traag is. Voor het ontwerpen

van relatief snelle lussen zijn geen eenvuidige vuistregels te

geven, maar weI kan het ontwikkelde simulatieprogramma voor BPLL's

daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn.
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Voortzetting

Omdat tijdens dit projekt slechts een hoofdaspekt van de BPLL

aan bod gekomen is. zou tijdens een eventuele vervolgstudie de

aandacht uit moeten gaan naar het tweede hoofdaspekt : het

ruisgedrag.

Daarnaast zou ook het invanggedrag aan een studie onderworpen

dienen te worden. De hier gepresenteerde theorie en inzichten

kunnen daarvoor als basis dienen.
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BI.JLAGK A DIFFERERTIEVERGKLIJKIRG vooa EER ALGEMERE BKMORSTERDE PLL

In deze bijiage wordt de differentievergeIijking (formule 2.15)

afgeleid voor een algemene BPLL (asynchrone bemonsterde PLL met een eerste

orde fil ter).

Eerst worden daarvoor nog een keer de uitgangspunten gegeven (zie ook

paragraaf 2.1 en figuur 2.3).

v (kT)
p

e (kT)
o i kT

= e (kT-T) + K V CUdt:
o 0 1<:T-T vco

A.l FASEDETECTOR

A.2

en vanwege het bemonsteren en de nuide orde houdschakeling VCO

met A = exp(-T/t.), B = exp(-t/t.) en C
1 1

exp(-t!t: )
p

en

A.S

A.6

A. 7

FILTER

X(kT+t:) + Y(kT+t:) A.8



A-2

Uit (A.3)volgt

e (kT+T)
o

A.9

Met behulp van (A.4).(A.S) en (A.8) voIgt uit (A.9)

e (kT+T) = e (kT) + K [T-[]{B[aKde (kT) + AX(kT-T)] + C(I-a)Kde (kT)} +
o 0 0 e e

A. 10

Als men 1n (A.IO) kT vervangt door kT+T dan voIgt (A.II)

e (kT+2T) = e (kT+T) +
o 0

K [T-{]{B[aKde (kT+T) + AX(kT)] + C(I-a)Kde (kT+T)} +
o e e

K [{B[aKde (kT) + AX(kT-T)] + C(I-a)Kde (kT)}
o e e

A.II

Als X ge~limineerd is blijven aIleen de variabelen e en e over.
o e

Daartoe wordt berekend : e (kT+2T) - Ae (kT+T). nit voIgt uit (A.10) en
o 0

(A.ll)

A.12

e (kT+T) - Ae (kT) +
o 0

K [T-l]{B[aKd(e (kT+T) - Ae (kT» + AX(kT) - A2 X(kT-T)] +
o e e

C<I-a)K/ee(kT+T)- Aee(kT»} +

K [{B[aKd(e (kT) - Ae (kT-T» + AX(kT-T) - A2X(kT-2T)] +
o e e

C<I-a)Kd(ee(kT)- Aee(kT-T»}
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Uit (A.12) voIgt met behuip van (A.7)

e (kT+2T) - (l+A)e (kT+T) + Ae (kT) =
o 0 0

e (kT-T)[-K KdAC(l-a)!] +
e 0

A.13

e (kT+T)[K KdB(T-!)a + K KdC(l-a)(T-!)]
e 0 0

Tensiotte voIgt uit (A.13) met de substitutie van kT+T voor kT, en met e e
(kT)=e.(kT)-e (kT) de differentievergeIijking voor de algemene BPLL :

1. 0

e.(kT+3T) - (l+A)e.(kT+2T) + Ae.(kT+T)
1. 1. 1.

e (kT)[-~ KdAC(l-a)!] +
e 0

e (kT+T)[A - K K AC(l-a)(T-!) + K K Ba! + K K C(l-a)!] +
e od od od

e (kT+3T)
e

A.14



BIJLAGK B OVEIDRACBTSFURKTIE VOOI KKN SYNCHROON BKMONSTERDE PLL

In het geval van een synchrone BPLL, kan de overdrachtsfunktie H (Z)
e

met eenzelfde methode bepaalt worden als in bijlage A is toegepast. Maar

het kan ook nog op een andere,snellere en eenvoudigere manier (ref 11).

Daarvoor worden de volgende vergelijkingen aan de hand van figuur 2.3

bepaald : (V(S), H(S) en F(S) zijn de overdrachtsfunkties van

respectievelijk de VCO, hold en filter.)

-Fasedetector :--------

Uit (B.l) voigt na bemonsteren

*

e (S)}
o

*e (s)}
o

B.l

B.2

Hierin duidt op de Laplace-getransformeerde van het bemonsterde signaal.

-Filter-------
B.3

Uit (B.3) voigt na bemonsteren

-Hold en VCO-------

*V f (S)

e (S)
o

* *F (S>.V (S>.
p

*= H(S>'V(S>'V
f

(S)

B.4

B.5

Uit (B.S) voIgt na bemonsteren

*e (S)
o

* *HV (S). Vf (S) B.6

* *(Hierin staat HV (S) voor {H(S>'V(S)} .)
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Uit (B.2), (B.4) en (B.6) voIgt de overdrachtsfunktie

*e (S)
o

*e. (S)
1

=

* *Kd . HV ( S ) . F (S)
B.7

Overgaan op de Z-transformatie

e (Z)
o

e . ( Z)
1

K d • HV ( Z) • F ( Z)
=

1 + Kd.HV(Z).F(Z)
B.8

Met e (Z)
e eo(z) - ei(z) voIgt de relatieve fasefout

H (Z) 
e

e (Z)
e

~e-."'7'(~Z)~ =
1

1 B.9

Van Laplace- naar Z-getransformeerde

HV(S)

-ST)K .(1 - e
o

(zie hoofstuk 2) B. 10

De bijbehorende impuisresponsie Iuidt

hv(t) = K .(t.U(t) - {t - T}.U(t - T)]
o

De Z-getransformeerde van de bemonsterde impuisresponsie hv(t) Iuidt

B.11

HV(Z) =
Ko.T
Z - 1

B.12
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Idem voor F(S)

( ) a (1) )
F S = I-a + S+l!c. (p deel en I deel met verliezen

1

B.13

f(t) = (l-a). li(t) + a.exp[-T/c.]
1

B.14

F(Z) =
Z-(l-a)exp[-T/'L]

1

Z-exp[-T/L]
1

lL 15

Voor de relatieve fasefout voIgt dan uit (B.9),(B.I2) en (B.15)

e (Z)
e

~e-.'7"(Z~)~ =
1

Z2 - [1 +A] Z + A

Z2 + Z.[~T-I-A] + A[l-KT(I-a)l
B.I6

met K

en A = exp[-T/L]
1

Op deze wijze 1S nu oak snel de overdrachtsfunktie te achterhalen voor

bijvoorbeeid hogere orde synchroon bemonsterde PLL's, zander dat daarvoor

de uitgebreide differentievergeIijking opgesteid hoeft te worden.

(1) Ret proportione1e deel van het filter kan bij een synchroon

bemonsterde PLL geen verliezen bezitten. (Uit kan oak bij een continue

PLL niet.)



BIJLAGE C

TW!! YORKER YAH FASEDETECTI! YOOR HORIZONTALE SYRCHRORISATIE

In hoofdstuk 6 Z1Jn twee vormen van fasedetectie gepresenteerd. In

deze bijlage wordt voor beide vormen de relatie bepaalt tussen de

uitgangsspanning enerzijds en het faseverschil tussen de ingangssignalen

anderzijds.

C.l ASYMMETRISCHE DETECTIE

+'
--_J--r:~--":'.-:---i..._--- ~

+'SYNC.
-1

+1

-1

Yp

--+ t

FIGUUR C.l Signaal-tijd diagram

Na t ~ kT + t b , dus na afloop van de meting, 1S de uitgangsspanning van de

detector evenredig met het tijdsverschil tussen t
a

+ t
c

en t b- t c

C constante [V S-l]

Er wordt verondersteld dat het midden van de VCO puIs optreedt

C. 1

C.2
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op t = t k als de fase van de VCO 2k~ bedraagt

Met t k = kT + t d voIgt uit (C.3)

k = 0, 1, 2, ••• C.3

C.4

Analoog voIgt voor de voorflank van de sync. puIs

e.(kT + t ) + W.t = 0
1 e 0 e

C. ')

hierbij 1S verondersteld dat W
o

W.
1

Substitutie van (C.2), (C.4) en (C.S) in (C.l) leidt tot

Uit

e (kT + t
d

)
= 2C. {~o_."."... _

W
o

8. (kT + t )
1 e }

W
o

C.6

C.7a

met L1e = L1t.K .Vo 0 veo C.7b

en L1t
1= "2.

1

Hveo
K

+ ~ VW . veo
o

(dit is de duur van de
halve VCO puIs)

C.7e

voIgt tens lotte

H
veo

nominale VCO puIs duur [sJ

8.(kT + t ) - e (kT + t b)
1 e 0

W
o

1 Hveo K
{__-::-___ 0 V +

"2. K .W-. veo
o 0

1 + - VW . veo
o

C.B
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ei(kT + t
b

) (dwz : e
i

verandert weinig), dan geldt bij

K
Hits ~ VW . vco

o
e . (kT + t ) =

1 C

benadering :

klein genoeg 1S (dwz : e verandert weinig) en mits
o

e.(kT + t ) - e (kT + t
b

)
1 b 0

wo

V (kT + t
b

)
p

2C
C.9

Vergelijking (C.9) komt overeen met (2.7) zodat onder de gegeven

voorwaarden deze detector als ideaal beschouwt mag worden.

C.2 SYMHETRISCHE DETECTIE

--+ t

+1
S't'NC.

0

+1
t

YCO
-1

+1

o I

-1

Vp

lIT

FIGUUR C.2 Signaal-tijd diagram

Deze afleiding verloopt geheel analoog aan die van de asymmetrisch

detectie. Als referenties zijn de stijgende flank van de VCO puIs en het

midden van de sync. puIs genomen. De breedte van de sync. puIs is constant

verondersteld.

e.(kT + t ) - e (kT + t
b

)
1 c 0

w
o

C. 10

Onder dezelfde voorwaarden als bij de asymmetrische detectie voIgt uit

( C. 10) we e r (C. 9 ) .



BIJLAGE D

BKKOXSTERDE PLL EN BEGINVOORWAARDEN

Van be1ang z1Jn feite1ijk aIleen de responsies van de ~PLL op

diverse ingangssigna1en. Zolang de BPLL daarbij in het 1ineaire gebied

b1ijft, kunnen deze berekend worden met behu1p van de overdraehtsfunkties

(3.14) en (4.10).

Bij een 16uS fasestap bijvoorbee1d geraakt de BPLL eehter en1ge tijd uit

he t 1 inea ire geb ied, omd at de fase- de tee tor d an "vast 1 00 pt" .

A1s de BPLL daarna het 1ineaire gebied bereikt, is het ingangssignaa1 1n

rust, maar de BPLL niet. Ret ver100p van de fasefout is dan afhanke1ijk

van de beginvoorwaarden en kan bepaa1d worden met behu1p van de

differentie-verge1ijking.

D.1 SYNCHROON BEMONSTERDE PLL

De differentieverge1ijking van de SBPLL, waarbij e.(t)~O 1S veronderste1d.
1

1 uid t :

e (kT+2) + 9 (kT+1)[KT-1-A] + 9 (kTL\[I-KT(l-a)] = 0
e e e

Vo1gens de theorie van de Z-transformatie ge1dt

D. I

Z<ee(kT+2)}

Z<e (kT+1)}
e

ze (Z)
e

ze (0)
e

ze (T)
e

O.2a

0.2 b

Zodat met (D.2) uit (D.I) voIgt:

D. 2 e

e (Z)
e 2

Z +Z[KT-1-A]+A[I-KT(I-a)]
D.1
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De beginvoorwaarden 8 (0) en 8 (T) kunnen beschreven worden door twee
e e

andere beginvoorwaarden, namelijk de beginvoorwaarden voor de fase van de

VCO, 8 (0), en de integrale spanning van het filter, V.(O-), direct voor
o 1

het bemonstermoment (zie figuur D.l)

8 (0) = -8 (0)
e 0

(immers 8.(0)::!:0)
1

D.4

8 (T) = 8 (0) - V.(O-).K T - KT8 (0)
e e 1 0 e

Uit (D.4) en (D.s) :

8 (T) = e (O)[KT-l] - K TV.(O-)e 0 0 1

Met (D.4)en (D.6) voIgt tenslotte uit (D.3)

D.S

D.6

8 (Z)
e

8 (O).Z(Z-A) - ZK TV.(O-)
001 D.7

Een vergelijking met de overdrachtsfunkties (2.7) en (3.14) leert dat deze

responsie ten gevolge van de beginvoorwaarden bestaat uit :

1 een fase-stapresponsie met 8 = -8 (0)
o

2 een frequentie-stapresponsie van een SBPLL met dezelfde

demping en resonantiefrequentie maar zonder verliezen, met

L\W -l{ V.(O-)
o 1

D.2 ASYNCHROON BEMONSTERDE PLL

De differentievergelijking waarbij 8.(t)=0 1S verondersteld luidt
1

8 (kT+3) + 8 (kT+2).[-1-A+K (T-r)] + 8 (kT+l).(A+K a r+K (l-a )(r+Ar-AT)]+
e e e e ee e e

8 (kT).[-K (I-a )A1:]
e e e

o D.8
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Aan het steisel transformaties van (D.2) wordt nog toegevoe~d

D.9

rkT+T

FIGUUR D.1 beginvoorwaarden voor een SBPLL (1=0) en een ABPLL

Ook voor de ABPLL kunnen de drie beginvoorwaarden, 8 (0), e (T) en 8 (2T),
e e e

beschreven worden door de beginvoorwaarden voor de fase van de VCO, 8 (0),o
en de integrale spanning van het filter, V.(O-), uitgebreidt met de begin

1

voorwaarde voor de spanning over de houdcapaciteit voor de VCO, Vh(O).

8 (0) = -8 (0)
e 0

e (T) = 8 (0)
e e

D. 10

D. 11 a

waarin V
h

(1) = B.V
1
,(0-) + e (O).K /K

e e 0
D • lIb

D.12a

waarin Vh(T+!) = ABV
1
.(0-) + a A8 (O)K /K + 8 (T)K /Ke e e 0 e e 0

Met (D.2), (D.9), (D.10), (D.ll) en (D.12) voIgt uit (D.~n

D. 12 b



6 (Z)
e

D - 4

-6 (0)[Z3_AZ 2] - K IV
h

(0)[Z2_ AZ ] - V.(O-)K B[TZ 2-I{Z2_Z}]
o 0 1 0= 3 2

Z +Z [-l-A+K (T-!)]+Z[A+K a !+K (l-a )(!+AI-AT)]-K (l-a )AI
e ee e e e e

D.13

Een vergelijking van (D.13) met de overdrachtsfunkties (4.10) en (4.12)

leert dat deze responsie bestaat uit :

1 fase-stapresponsie met e = -6 (0)
o

2 fase-stapresponsie een periode T vertraagd. met e = -KoIVh(O)

3 fase-stapresponsie een periode T vertraagd. van een

overeenkomstige PLL zonder verliezen (dezelfde polen maar

andere nulpunten). met

6 K BIV. (0-)
o 1

4 frequentie-stapresponsie van een overeenkomstige PLL zonder

verliezen. met

.1W = -K BV.(O-)
o 1
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SIMULATl~PROGRAKKA BPLL

Om de resultaten. bereikt met de theoretische beschouwingen. snel

te kunnen verifi~ren. is een pascal programma ontwikkeld waarmee zowel de

SBPLL als de ABPLL gesimuleerd kunnen worden. Vrijwel aIle variabelen

kunnen door de gebruiker van het programma ingevoerd worden. zodat dit

programma voor diverse simulaties gebruikt kan worden. bijvoorbeeld

- frequentie- en fase-stapresponsies

- responsies ten gevolge van beginvoorwaarden

- invloed van parametervariaties

- symmetrisch- en asymmetrische fasedetectie

- ideaal filter/filter met verliezen

- correctie van niet equidistant bemonsteren

- correctie van niet ideale fasedetector

- allerlei combinaties van de voorafgaande mogelijkheden

Op de volgende pagina's is het principe van dit programma weergegeven.

door middel van een flow diagram en een schema van de BPLL die gesimuleerd

wordt.

Naast het simulatieprogramma BPLL zijn er tijdens het

afstudeerprojekt nog enkele andere programma's ontwikkeld :

INVOER : Een interactief pascal programma dat de invoergegevens voor het

programma BPLL opvraagt en plaatst in het bestand inbpll.dat;l.

Een simulatie wordt op verzoek gestart.

PARAM : Een interactief pascal programma dat de gewenste demping.

resonantie-frequentie en dergelijke opvraagt en daarbij de relevante

parameters voor de BPLL berekend (met behulp van (3.15). (3.16). (4.13) en

(4.15)) evenals de ligging van de derde pool. neze parameters worden in

inbpll.dat;1 gewijzigd. zodat de te simuleren BPLL aan de gewenste

specificaties voldoet. Een simulatie wordt op verzoek gestart.
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PLOT: Een interactief pascal programma dat vier verschillende responsies,

afkomstig van de BPLL simulaties en geplaatst in outbpll.dat;*, kan

weergeven. Het is geschikt voor de terminal VT240 (TABI32) en de plotter

HP7475.



FLOW DIAGRAM yoar SIMULATIEPROGRAMMA BPLL

lezen invoergegevens uit bestand inbpll.dat; 1

schrijven invoergegevens in bestand outbpll.dat;.

nee

.
Ja

uitgangsstroom fase-detector bepalen
(procedure fase-detector)

toestand van filter bepalen op tijdstip dt sec. later
(procedure filter)

ingangssignadl van de bpI! bepalen op tijdstip dt sec. later
(procedure syncpuls)

nee

Ja

fasefout in bestand outbpll.dat;. schrijven

Yvco:=uitgangsspanning van filter en N:=N+ 1

dt : atopgrootte von het rekenproces

N : oantal [fJnen waarvoor foeefout bepaald III

Vvco : Ingangsspannlng van de veo
Wo : l10mlnale clf1(elfrequentJe van de veo
Ko : venrterklngefactor van de veo



SCHEMATISCHE WEERGAVE SIMULATIEPROGRAMMA BPLL

Vi

Vo

Ci

)

Ri

~-S2
S1

Vvco
VCO HOLD

VCO
S1 S2

-~)t

L

PTo

Hvco

Vo

Pd

Z Ps

De VCO bestaat uit een integrator waarvan de uitgang Z
zaagtandvormig varieert. S1,S2 en Vo worden als voigt van Z
afgeleid :

+1
~--I1

-----11

S1

S2

I
___~,----I -

I
______---JI _

SYNC. PULS Vi
Hs

( )

(
PTs

)



BIJLAGK 1 TESTOPSTELLlftG

Om de theoretische resultaten te kunnen toetsen aan de praktijk is

een bemonsterde PLL ontworpen waarbij zowel symmetrische als asymmetrische

detectie mogelijk is.

VCO

Uitgegaan wordt van een VCO die geschikt lS voor asymmetrische detectie.

Deze VCO is weergegeven in figuur F.l. Het bovenste gedeeite in deze

figuur behelst een LC oscillator, waarvan de capaciteit regelbaar lS met

een spanning V door middel van de diode Dl. Oeze LC-oscillator
vco

produceert bij een ingangsspanning V =2,5V, een signaal met een frequentie
o

van 40,5MHz. Deze oscillator is af te regelen met behulp van de spoel Ll.

Dit gedeelte van de VCO is beschreven in ref 9.

Dit 40,5MHz signaal wordt met behulp van twee delers teruggebracht tot een

signaal van 15,625KHz. De eerste deler deelt door twee en bestaat uit een

flip-flop. De tweede deler deelt door 1296 en bestaat uit een FPLS (Field

Programmable Logic Sequence) die als een teller is geprogrammeerd. Met

gebruikmaking van deze teller worden twee pulsen per periode geproduceerd,

namelijk de asymmetrische VCO-puls : V (duur 4,7uS) en de bemonsterpuls :
o

52 (deze voIgt direct na de V puIs).
o

De puIs voor het ontiaden van de capaciteit C van het filter wordt
p

gegenereerd met behulp van een flip-flop, die als one shot generator

wordt gebruikt. Deze ontlaadpuls 51 treedt enige tijd voor de puIs V op.
o

Verderop wordt aangegeven hoe van deze signalen de VCO signalen worden

afgeleid voor de symmetrische detectie.

FA5EDETECTOR EN FILTER

In figuur F.2 zijn de fasedetector en het filter weergegeven. de

fasedetector lS opgebouwd rond de twee transistoren Tl en T2. Tl lS op een

vaste stroom I, in te stellen. Ais de elektronische schakelaar van ICI

(E51) open is loopt door T2 geen stroom. 1ndien deze schakelaar gesloten

is dient de stroom door deze transistor twee keer zo groot te zijn als de

stroom door Tl : 21. De totale stroom uit de ~ollectoren van beide

transistoren bedraagt dan -1 als ESI gesloten is en +1 als ESI open lS.
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FRSEDETECTOR EN LOOPFILTER
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Deze stroom wordt doorgegeven aan C. en C als E52 gesloten wordt (en
1 p

aIleen aan C als E53 gesloten wordt).
p

De zenerdiodes zijn aangebracht om te voorkomen dat een van de

transistoren in verzadiging raakt indien E52 en E53 open zijn.

Met behulp van E54 kan C ontladen worden.
p

(Zie voor het principe van deze schakeling figuur 6.6.)

De verschilversterkers ICS en rC6 dienen als buffers en geven de

gelegenheid om met behulp van R9 de rondgaande versterking te regelen. Met

R11 kan de uitgangsspanning V een offset van 2,SV meegegeven worden,
vco

die nodig is voor de gelijkstroom instelling van de VCO.

5TUUR5IGNALEN

AIle signalen voor asymmetrische detectie zijn nu beschreven

asymmetrisch VCo signaal V
o

bemonsterpuls 52 en

ontlaadpuls 51

Voor de symmetrische detectie worden de symmetrische VCO signaal (V' )
o

en

de bemonster puIs (52') door middel van twee one shot generators

gegenereerd (Zie figuur F.4, rC7). Figuur F.3 toont hoe de diverse

signalen gerelateerd zijn.

"'\

___________nL.. S;;..1~_

Vo

S2

Vo'

52'

Figuur F.3 relatie tussen diverse stuursignalen

Om prob1emen bij het omschakelen van de ene naar de andere detectievorm te

vermijden, valt de voorflank van V' samen met de achterflank van V . Er
o 0
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treden dan geen faseverschillen bij het omschakelen op als de duur van de

asymmetrische VCO puIs even lang is als die van de synchronisatie puIs.

Met behulp van een multiplexer wordt de PLL omgeschakeld van de ene naar

de andere detectievorm :

"

symmetr isc he asymmetr i sc he

detectie detectie

bemonsterpuls 56 52' 52

+1 puIs 55 symmetrisch synchronisatie-
VCO s ignaal (V') signaal

0

1,0 puIs 53 synchronisatie asymmetrisch

signaal VCO signaal (V )
0

Van het filter kan het integrale deel uitgeschakeld worden door middel van

Pl. Ret omzetten van deze schakelaar heeft tot gevolg dat tijdens de

symmetrische detectie het synchronisatie signaal niet aan 53 maar aan 54

wordt toegekend.

Ret omschakelen tussen de ene en de andere vorm van de detectie kan

gebeuren met een lock detector.

LOCK DETECTOR

De lock detector 1S ook in figuur F.4 aangegeven. Met behulp van twee

comperatoren wordt bekeken of de proportionele spanning van het filter Vc
p

tussen twee waarden ligt (aangegeven door R9 en RIO). In figuur 6.2 en 6.4

is aangegeven dat deze spanning aIleen tussen het tijdstip t. en het
1

moment van ontladen van C , een maat is voor de fasefout. Daarom wordt met
p

behulp van de bemonsterpuls de waarde (weI of niet in lock) in een D-

flipflop geklokt.

De dimensionering van de Ius (demping en resonantiefrequentie) 1S

afhankelijk van de rondgaande versterking en de verhouding van het
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integrale tot proportionele deel van het filter. Deze kunnen gevari~erd

worden door de condensatoren C. en C en de potentiometer R9 te
1 p

veranderen.

Met behulp van een VCR simulator en de synchronisatie processor (waarvan

aIleen de sync. scheider wordt gebruikt. figuur F.4. ICI) kunnen

synchronisatie signalen met diverse verstoringen aangeboden worden.

Door de spanning Vc op een oscilloscoop te bekijken. is het regelgedrag
p

van de PLL waar te nemen. (Zie de diverse foto's in hoofdstuk 6.)
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