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SAMENVATTING

De satelliet Olympus bevat o.a. een 12/20/30 GHz propagatiepak
ket, waarmee grondstations in Europa, Canada en de USA kunnen

experimenteren. Uit de resultaten verkrijgt men nu meer informa
tie omtrent de invloed van de atmosfeer bij het gebruik van
hogere frequentiebanden en orthogonale polarisaties.

Dit verslag beschrijft het ontwerp en geeft de specificaties van
een aantal fundamentele "bouwstenen" van de 20 GHz Olympus
propagatie ontvanger.

Er wordt aandacht geschonken aan:
- Ontwerp van het 20 GHz Front End, in coaxiale uitvoering.

- De 12/20 GHz lokale oscillator t.b.v. de 20 GHz ontvanger.
Deze oscillator maakt gebruik van frequentievermenigvuldiging,

waarna de gewenste frequentie m.b.v. een "Phase Locked Loop"
wordt vergrendeld.

- Ontwerp en bouw van een 578 MHz I.F. versterker, m.b.v. de

3SK97 Galliumarsenide FET, t.b.v. de 20 GHz ontvanger.

- De door metingen verkregen specificaties van de 20 GHz

ontvanger.

Het volgende is geconcludeerd:
- Een Front End in coaxiale uitvoering is licht van gewicht en

klein van omvang. De opbouw is relatief eenvoudig, terwijl de

kwaliteit niet onderdoet voor die van een Front End in golf

pijpuitvoering.

- Een "Phase Locked Loop", opgenomen aan de uitgang van een

oscillatorcircuit, heeft t.g.v. zijn filtereigenschappen, een

gunstig effect op de uitgangsruis van de oscillator. De PLL

zorgt tevens voor voldoende oscillatorvermogen.

- De 3SK97 Galliumarsenide FET is geschikt om als 578 MHz
versterker dienst te doen. De versterker beschikt over een re

delijke versterking en een laag ruisgetal.

- Het 20 GHz ontvangsysteem zal naar verwachting onder zware

weersomstandigheden nog steeds betrouwbare data produceren.
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LIJST VAN AFKORTINGEN EN SYKBQLEN
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INLEIDING

Communicatie kan men verdelen in geleide en ongeleide communi
atie. Onder geleide communicatie wordt o.a. communicatie
via coaxkabels en glasvezels verstaan. communicatie via de

atmosfeer en de ruimte zijn voorbeelden van ongeleide
communicatie.

Nu is het zo dat in de huidige maatschappij de mogelijkheid
tot het uitwisselen van informatie meer en meer tot een

essentie gaat behoren. Het gevolg hiervan is dat er via de
communicatiekanalen steeds meer informatietransport plaats

vindt. In het geval van geleide communicatie wordt de glasve

zel het toekomstige medium en zal de vertrouwde coaxkabel
steeds meer op de achtergrond geraken. In het geval van
ongeleide communicatie maakt men veelvuldig gebruik van

satellieten. Het valt te verwachten dat dit in de toekomst
alleen nog maar zal toenemen. Het gevolg is dat de lagere

frequentiebanden « 10 GHz) volledig bezet raken.
Men heeft nu in het geval van ongeleide communicatie de

volgende mogelijkheden:

* Het gebruiken van hogere frequentiebanden (> 10 GHz).

* Hergebruik van (de hogere) frequenties:
- het gebruiken van orthogonale polarisaties ~~

- multibundelconfiguraties

- beweegbare bundelconfiguraties

* Meer satellieten, al dan niet in geostationaire banen.
(Waarbij echter wel extra voorzorgsmaatregelen tegen

interferentie met andere satellieten moeten worden

getroffen. )

* Modulatietechnieken
Echter, over de invloed van de atmosfeer op de bovengenoemde

mogelijkheden is nog niet genoeg bekend. Het valt te

verwachten dat de atmosfeer een zeer belangrijke rol speelt
bij effecten zoals verzwakking, depolarisatie en scintillatie

(snelle, kleine amplitude en fasevariaties in het ontvangen

signaal) .
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Voor de ontwerpers van toekomstige communicatiesystemen voor

de hogere frequentiebanden, waarbij dan evt. gebruik wordt ge

maakt van orthogonale polarisaties, is het dus van belang dat

de invloed van de atmosfeer wordt onderzocht. Daartoe heeft de

"European Space Agency" (ESA) het Olympus project opgezet. De

Olympus satelliet bezit o.a. een 12/20/30 GHz propagatiepak

ket, waarmee grondstations in heel Europa kunnen experimen
teren.

Voor dit doel heeft ook de vakgroep Telecommunicatie (EC) van

de Faculteit der Elektrotechniek van de Technische Universi

teit Eindhoven, een grondstation ingericht. Voor de uiteinde

lijke verwerking van de uit de experimenten verkregen data

zijn de TUE en het Neher Laboratorium (RNL) van de PTT een

samenwerkingsverband aangegaan. De Stichting van de Technische

Wetenschap (STW) subsidi~ert het project in Eindhoven.

Een gedeelte van het werk door de TUE aan het Olympus project

wordt/is verricht door studenten en weI in de vorm van
studentassistentschappen, stages of afstudeeropdrachten.

Dit verslag beschrijft nu het afstudeerwerk dat is verricht

aan de ontvanger voor de 20 GHz signalen van de Olympus

satelliet.

Het werk hield het volgende in:

Het ontwerpen en opbouwen van het 20 GHz Front End.

Het "aan de praat" krijgen en optimaal afregel~n van een

reeds bestaande 20 GHz ontvanger.

Het ontwerpen en opbouwen van een aantal

IF-voorversterkers.

Het integreren en optimaal afregelen van twee reeds

bestaande lokale oscillatoren op 12,5 en 20 GHz.

Verder bestond het werk uit het coordineren van het gehele

20 GHz gebeuren. Zo is er bijvoorbeeld een belangrijk aandeel

geleverd in de realisatie van de op 20 GHz werkende tracking

ontvanger .
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BET OLYMPUS PROJECT

De voorhanden frequentiebanden voor de huidige satellietcommu

nicatie worden zo onderhand volledig benut. Zo ontstond dan

ook de behoefte hogere frequentiebanden te gaan gebruiken.

Het Olympus project behelst nu een Europees programma voor

12/20 en 30 GHz propagatie/communicatiemetingen en experimen

ten met behulp van de satelliet Olympus. De voornaamste

doelstelling is het verzamelen en bewerken van meetgegevens

m.b.t. de invloed van de atmosfeer op de transmissieparame
ters, die van belang zijn voor het ontwerpen van toekomstige

satellietcommunicatiesystemen in die 20/30 GHz band.

Het Nederlands Olympusprogramma is tot stand gekomen in

onderling overleg tussen de betrokken instellingen en bedrij

Yen, NIVR, NLR, Philips, PTT, TUE en VNU. Tussen de TUE en de

PTT (Neher Laboratorium) bestaat in het programma een

~ntensieve samenwerking. Zo werkt de TUE aan een door de PTT

geleverde 20 GHz ontvanger en zal men in overleg de verkregen

meetgegevens verwerken.

De propagatie-experimenten met de Olympus satelliet vormen een

logische voortzetting van de 11/14 GHz propagatie-experimenten

met de OTS satelliet, waaraan door de PTT en de TUE gedurende

de jaren 1978 tIm 1983 succesvol is deelgenomen.

2.2. Beschrijving van de Olympus satelliet

De in drie assen gestabiliseerde Olympus satelliet, waarvan

een overzichtstekening is gegeven in fig.1, is een project van

de ESA. De missieduur van het eerste demonstratie

ruimtevaartuig bedraagt vijf jaar.
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Het subsatellietpunt van deze geostationaire satelliet is 19
gradenwest, corresponderend met azimuth en elevatiehoeken in

Eindhoven: azimuth 30,23 graden en elevatie 26,80 graden.

Fig.! OVerzichtstekening van de Olympus satelliet.

Het totale Olympus satelliet programma

omvat vier onderdelen: [1]
- 12/20/30 GHz propagatiepakket, me~ de bedoeling de

propagatie statistieken in het hogere frequentiebereik te

verifieren en te completeren.

- 12/14 GHz project, voor experimentele communicatie

tussen kleine geavanceerde communicatiestations.

- 2 kanaals omroepproject, het ene kanaal is bedoeld voor

experimenteel Italiaans gebruik, het andere kanaal is

voor Europees gebruik.
- 20/30 GHz communicatie-experiment, voor "point to point"

en "multipoint" teleconferenties en andere toepassingen.

Het propagatieprogramma wordt uitgevoerd met drie bakens met

frequenties rond 12 GHz, 20 GHz en 30 GHz. Fig.2 illustreert

in een blokdiagram hoe deze signalen worden opgewekt.
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AIle signalen z1Jn lineair gepolarise~rd. De polarisatierich

ting van het 20 GHz baken wordt geschakeld met een frequentie

van 933 Hz tussen twee orthogonale orientaties.

De polarisatierichting van zowel het 12 als het 30 GHz signaal

is vast. In aIle gevallen wordt aIleen een draaggolf uitge

zonden.

81

82

HllIlNS

80

OUTPUT
FILTER

TWTA

r - - - F.!.EQ!L£~'I'.JO!:!..IlC..L - - - ,

I "".I XTAL t----+----r.:r---<
I OSClllATllIl

I
I
I
I
I
I
I
I I
\.-.---- ---- ...J

Fig.2 Blokschema van de Olympus satellietzender.

Tabel 1 geeft informatie omtrent de bakenfrequenties.

tab·l·t ·tBale f1Tabe 1: en reauentl..e & S l.. l.. el.. •

Stabiliteit (ikHz)

B Frequentie (GHz) 24 uur 1 jaar 5 jaar

BO 12,501866 1,2 2 3

B1 19,770393 36 60 90

B2 29,655589 125 200 300

Tabel 2 geeft nu de onderlinge polarisatierichtingen en is de

orientatie en de nauwkeurigheid vastgelegd.

k . h ·dTabel 2: Qnderll..nqe polarl..satl..erl..chtl..nqen en nauw eurl..~ el.. .
Signaal Polarisatie- Orientatie/nauwkeurigheid

benaminq
(90i2) graden m.b.t. het

B1 Y (Vertikaal) aardequatoriale vlak

X (Horizontaal) (90iO,5) graden m.b.t. B1-Y

BO, B2 Y (Vertikaal) (OiO, 5) graden m.b.t. B1-Y



- 9 -

De EIRP van het signaal BO zal nergens in het bedekkingsgebied

kleiner zijn dan 10 dBW. Het bedekkingsgebied van het baken BO

omvat het gehele gebied dat zichtbaar is vanuit de satelliet

en is getekend in fig.3.

Pig.3 Bedekkingsgebied Bo-signaal.

De EIRP van de signalen B1 en B2 zal nergens in het

bedekkingsgebied kleiner zijn dan 24 dBW. Het bedekkingsgebied

voor deze beide signalen geeft fig.4.

Fig.4 Bedekkingsgebied B1,B2-signalen.
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In fig.5 is tenslotte een overzicht gegeven van de EIRP en het
frequentiespectrum van de signalen die door de satelliet
worden uitgezonden.

30 ,ErRP in dBW
24

19

'~%"
o / ':2.5 20 30 f"IitGHz

Fig.5 Frequentiespectrum van de verschillende bakens.

2.3. Werkzaamheden en Metingen door de TUE

De TUE beschikt voor de ontvangst van de signalen over een

gekochte parabolische reflector met een diameter van 5,5 m en
een oppervlaktetolerantie van 0,25 Mm. De belichter en het
antennestatief zijn door de TU zelf vervaardigd. De belichter

is uiteraard geschikt voor de te ontvangen signalen van 12, 20

en 30 GHz.
Een, ook door de TU ontwikkeld, automatisch volgsysteem en een

computersturing moeten de antenne gericht houden op de

Olympus.

De ontvangers, zowel het hoog- als het laagfrequentgedeelte,
voor de signalen van 12 en 30 GHz zijn door de TU zelf

ontwikkeld. De 12 en 20 GHz lokale oscillator en het laagfre
quentgedeelte van de 20 GHz ontvanger is door de PTT ontwik

keld, maar was echter nog niet optimaal afgeregeld en vertoon

de op sommige punten nog wat mankementen. De opdracht aan de

TU was nu deze ontvanger alsnog "aan de praat" te krijgen en
tot een geschikt hoogfrequentgedeelte (Front End) te komen.
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De geplande metingen door de TUE omvatten het volgende:

Er worden acht amplitude en vier fasemetingen verricht.

Beschouw hiervoor tabel 3.

ddTabel 3 Am l' t d. lp. 1 U e en fasemet1nQen oar e TOE •.
METINGEN

Frequentie (GHz) Amplitude Fase

12.5 Vertikaal (V) Co & Cross Co t.o.v. Cross

20 (V) Co (V) & Cross Co (V)
t.o.v. Cross

20 Horizontaal (H) Co (H) & Cross Co (H)
t.o.v. Cross

30 (V) Co & Cross Co t.o.v. Cross

(V)=Vertikaal, (H)=Horizontaal

Bij de drie frequenties wordt bij droog en helder weer ook de

kleine signaalvariatie in amplitude en fase gemeten. Deze

variatie wordt ook wel aangeduidt als amplitude- en

fasescintillatie en is een belangrijke grootheid bij fasemodu

latie van digitale signalen. Tenslotte worden, ten einde de

troposfeer zo goed mogelijk te leren kennen, de antenneruis

temperaturen en een aantal weerparameters geregistreerd. Voor

de digitale registratie van de meetgegevens op schijven,

magneetbanden e.d. wordt gebruik gemaakt van een data proces

sing systeem. De verwerking van de data vindt tenslotte in

samenwerking met de PTT plaats.
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BET FRONT END

Het hoogfrequentgedeelte van een satellietontvanger wordt ook

weI het Front End genoemd. De eerste mengtrap (mixer) in het

systeem wordt echter ook tot het Front End gerekend, zie
hiervoor fig.G.

Antenne

Y FRONT END
( )

ZIE
0.0..
FIG.?

IF

>----l DNTVANG

Verster- ER
ker L....- .....J

Verwerklngs- Output

eenheld, bv.
een COMputer

LOKALE
DSCILLATO

Hoogfrequent I Lo.o.gfrequent
~< H_F_. LF >

Fig.6 Een overzicht van een satellietontvangsysteem.

Het Front End heeft als doel: selectie, versterking, filtering

en conversie van het antennesignaal. Na het Front End bevindt

men zich dus op I.F. niveau. In het Front End kunnen speciale

voorzieningen getroffen zijn t.b.v. het evt. ijken en/of het

toevoeren van testsignalen.

Het Front End kan uit golfpijp- of coaxcomponenten opgebouwd
zijn. Men treft echter ook weI combinaties van coax en golf

P1JP aan. De keuze hiervan wordt bepaald door factoren als
demping, afmetingen en uiteraard de kosten. Het voordeel van

coax is de geringe componentgrootte, waardoor deze componenten

natuurlijk zeer handzaam zijn. De nadelen van coax t.o.v.

golfpijp zijn echter de hogere kosten en de iets hogere dem

ping. Al naar gelang de sterkte van het satellietsignaal en de

antennewinst kunnen er in het Front End LNA's worden

toegepast.
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De Front Ends die bij het Olympusexperiment gebruikt worden

bestaan uit twee takken, een tak voor het Co-signaal en een

tak voor het Cross-signaal. Daarbij wordt aIleen bij het 12
GHz gedeelte gebruik gemaakt van LNA's. De reden hiervoor is

dat de signalen van 20 en 30 GHz door de satelliet voldoende

sterk worden uitgezonden en dat de antennewinst van de 5,5 m

antenne ook voldoende is. (resp. 58,2 en 61,7 dB)

3.2. Ontwerp 20 GHz Front End

Het Front End van het 12 en 30 GHz ontvanggedeelte is in zijn

geheel uitgevoerd in golfpijpcomponenten. De reden hiervoor is

dat deze componenten al op de TU voorhanden waren, wat voor de

20 GHz componenten echter niet het geval was. De keuze tussen
golfpijp en coax moest hier dus nog gemaakt worden. Er is uit

eindelijk voor de realisatie in coax gekozen. Het Front End

wordt hierdoor weI iets duurder en het heeft 0,5 tot 1,5 dB

meer demping. Het is echter weI handzamer en compacter van

vorm. Bovendien is het zinvol om met hoogfrequentcoax te

experimenteren omdat dit de techniek van de toekomst is.

Aan het Front End werden de volgende eisen gesteld:

- Mogelijkheid tot het controleren (ijken) van IF-versterkers

- Mogelijkheid tot het ijken van de vier amplitudeschalen

- Mogelijkheid tot het ijken van de vier faseschalen

Bovendien moet bij het Front End rekening worden gehouden met

een extra deel dat tot de trackingontvanger behoort. De

antennetracking wordt n.l. afgeleid uit het ontvangen 20 GHz

signaal, dat met een frequentie van 933 Hz informatie geeft

over de azimuth en de elevatiehoek.

Dit resulteerde in het ontwerp dat gegeven is in fig.7. De

demping van de afzonderlijke componenten is tussen haakjes

aangegeven. Voor de berekening van de ruisfactor van het Front

End wordt verwezen naar hoofdstuk 5: "De I.F. versterkers".
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Fig.7 Bet 20 GHz Front End.
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3.3. Bespreking van de afzonderlijke componenten

Deze paragraaf gaat in op de keuze van de componenten en geeft
algemene informatie omtrent deze componenten.

De componenten worden a.d.h. van fig.7 van boven naar beneden
besproken.

- Waveguide/coax overgangen

Het 20 GHz signaal wordt achter de feed m.b.v. golfpijp uitge

koppeld. Deze component verzorgd de overgang tussen deze

golfpijp en het coaxiale gedeelte. De gebruikte component

heeft een maximale demping van 0,1 dB.

- Schakelaars

Deze schakelaars dienen om in plaats van het satellietsignaal

ruis in de ontvanger te sturen. Deze ruis wordt dan gebruikt

voor het ijken van de ontvanger, met in het bijzonder het

testen/ijken van de IF-versterkers.

De schakelaars beschikken over een ingebouwde 50 Ohm belas

tingsweerstand. De tak die niet naar de ontvanger is

doorgeschakeld wordt dan automatisch aan deze load geschakeld.

De schakelaars hebben een maximale demping van 0,5 dB.

- Ruisbron & 3 dB Splitter

De ruisbron levert de ruis t.b.v. het bovenvermeld doel. De

3 dB Splitter splitst het ruisvermogen in tweeen, waarna het

aan de schakelaars wordt aangeboden.

- Isolatoren

Deze zorgen ervoor dat evt. gereflekteerd vermogen (signaal of

ruis, t.g.v. misaanpassingen) niet kan interfereren met het

via de schakelaars binnenkomend signaal.

De isolatoren hebben een maximale demping van 0,6 dB.
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- 10 db uitkoppelaars

Daar het ijken van de amplitude en faseschalen wordt verricht

met het eigen satellietsignaal, wordt een verbinding gemaakt

met de naastliggende tak, t.b.v. het ijken van de amplitude

schalen van de Cross-signalen en de faseschalen van de Co

t.o.v. de Cross-signalen.

Voor het ijken van de Vertikale Co, Cross en faseschalen,

dient men de tweede (onderste) schakelaar in de Horizontale

tak om te schakelen. Voor het ijken van de schalen van het

Horizontale signaal schakelt men de tweede schakelaar in de

vertikale tak om. Voor het ijken van de Vertikale schalen

dient men eveneens een extra schakelaar om te zetten t.b.v. de

synchronisatie van de 933 Hz decoder, [11].

De 10 dB uitkoppelaars hebben een uitkoppelverlies van

-10*log(O,9)=0,46 dB. Met extra verliezen t.g.v. de

construktie van ongeveer 0,63 dB, komen de totale verliezen,

demping, van de gebruikte uitkoppelaars op 1,1 dB.

- Variabele Verzwakkers

Deze variabele verzwakkers, 0 tot 66 dB met 1 dB stappen,

maken het mogelijk aIle amplitudeschalen te ijken. Deze hebben

bij 0 dB verzwakking toch nog een maximale demping van 1 dB.

- Mixers & bijbehorende Verzwakkers en Splitters

Deze mixers converteren het hoogfrequente signaal omlaag tot

een middenfrequent , IF, van 578 MHz, zie ook hoofdstuk 5. De

verzwakkers dienen om de mixers met het juiste LQ-vermogen aan

te sturen. Bij dit vermogen werkt de mixer optimaal m.b.t.

signaal en ruis. Voor de berekening van de ruisgetallen van de

mixers wordt weer verwezen naar hoofdstuk 5.

De mixers in de 20 GHz keten hebben een verlies t.o.v. het RF

signaal van 9 dB. In de 12 GHz keten hebben de mixers

overigens een verlies van 7 dB. (zie hoofdstuk 5)

De splitters verdelen het LQ-vermogen over de drie takken,

waarvan een tak dus voor het doorvoeren van de trackingsig

nalen dient.
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- Fasedraaiers
M.b.v. van deze fasedraaiers is het mogelijk de faseschalen te
ijken. Het is de bedoeling deze fasedraaiers na het ijken van

de faseschalen te verwijderen zodat van demping t.g.v. de
fasedraaiers, in normaal bedrijf geen sprake is.
Het ijken van de faseschalen geschiedt dus op IF niveau. Het
ijken op RF niveau is uiteraard beter, daar er dan een groter
deel van het ontvangsysteem wordt geijkt. Een fasedraaier op
RF niveau, 20 GHz, is echter zeer prijzig, zodat uit kosten

overwegingen voor een faseijking op IF niveau is gekozen.

Voor aIle componenten is een maximale demping gedefinieerd. De
werkelijke demping kan dus minder zijn. Er is dan ook voor de

berekening van de totale demping, hoofdstuk 5, aangenomen dat

de coax en semi rigid-verbindingsstukken weinig demping
hebben.
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DE LOKAT·E OSCILLATOR

De lokale oscillator is de eerste oscillator in het totale
ontvangsysteem. Afhankelijk van de frequentie van de

oscillator zal de satellietfrequentie naar een gepaste midden
frequentie worden gemengd. De middenfrequenties van de 12,5 en

20 GHz ontvangers zijn resp. 365,5 en 578 MHz. Dit resulteert

dus in oscillatorfrequenties van resp. 12,13636601 en

19,19239275 GHz. Deze frequenties hebben uiteraard een bepaal

de tolerantie, maar zolang hun onderlinge verhouding 68/43

bedraagt is dit geen bezwaar, daar de frequentie van de
signalen naar de digitale detectoren nu nog steeds 100 kHz
bedraagt, zie hoofdstuk 4 en het systeem dus in lock blijft.

Een aspect dat aandacht verdient bij het ontwerpen van de

oscillator is de ruis. Deze ruis bestaat uit amplitude (AM) en
faseruis en wordt door de mixer rechtstreeks naar het IF

niveau gemengd, wat kan resulteren in problemen bij de

amplitude en fasemetingen. Bovendien is het zo dat de mixers
met het juiste oscillatorvermogen aangestuurd dienen te worden

t.b.v. minimale conversieverliezen van RF naar IF-niveau [2].
De voor het Olympusexperiment gebruikte lokale oscillator

maakt gebruik van een masteroscillator, waarvan de frequentie

meerdere malen wordt vermenigvuldigd en waarvan de uiteinde
lijke oscillatorfrequenties, 12,136 en 19,192 GHz, m.b.v. twee

PLL schakelingen tot stand komen. De PLL's hebben t.g.v. hun

filterkarakteristiek een gunstig effekt op de AM- en faseruis

en zorgen bovendien voor voldoende lokaal oscillatorvermogen.

Het vervolg van dit hoofdstuk geeft eerst een beknopte bespre

king van de gebruikte lokale oscillator in zijn totaliteit,

vervolgens wordt er een theoretische analyse gegeven van de

gebruikte PLL-schakelingen en het bijbehorende ingangscircuit,
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dat dus uit een gemeenschappelijke masteroscillator en diverse

versterkers en vermenigvuldigers bestaat. Vervolgens volgt een
beschouwing van de gebruikte PLL's op componentniveau, waarna
er tenslotte een bespreking omtrent de uitgevoerde metingen
zal volgen.

4.2. Bespreking van de 12/20 GHz lokale oscillator

Fig.8 geeft het blokschema van de lokale oscillator.

MHz

f,ref,

13 dBM

f.ref,=282,24107 MHz

12 GHz PLL=312

20 GHz PLL=314

K1=K2=20 db, K3=10 dB

L

MD1l3

12.136 GHz

19,192 GHz

Fiq.8 Blokschema van de 12/20 GHz lokale oscillator.

De gebruikte masteroscillator heeft zeer weinig faseruis en

oscilleert op een stabiele frequentie van 141,120535 MHz. De

technische specificaties van deze oscillator zijn te vinden in
appendix A.
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De geringe faseruis is van belang omdat de op de oscillator
volgende vermenigvuldigers en versterkers deze ruis aIleen
maar zullen verhogen. [6, hfdst. 6]

Deze ruis vindt men dan uiteindelijk weer terug, zij het in
een gefilterde vorm, aan de uitgangen van de beide PLL's,

waardoor de ruis via de eerste mixer in het IF gedeelte
belandt.

De nummers bij de vermenigvuldigers, versterkers, PLL's en

filters corresponderen met de nummers op de doosjes op de
oscillatorplaat. De versterkers versterken het ingangsvermo
gen van de vermenigvuldigers met 34 dB en hebben een relatief
slecht ruisgetal, 6 dB. Het is dan ook zaak de loopbandbreedte

BI van de PLL's niet te groot te kiezen, een kleine BI heeft

echter weer een grotere fasefout achter de fasedetector tot
gevolg, zodat hierin een compromis moet worden bereikt.

Achter versterker 307 bevindt zich een z.g. Combgenerator, die

harmonischen van 846,72321 MHz produceert. Van belang is de
14e harmonische, t.b.v. de 12 GHz PLL en de 23 e harmo-
nische, t.b.v. de 20 GHz PLL. Het ingangsvermogen van de

Combgenerator bedraagt 26 dBm en wordt over al deze harmoni
schen verdeeld, wat tot gevolg heeft dat het vermogen van de

14e en de 23 e harmonische resp. -5 en -37 dBm bedraagt (zie de

meetresultaten). Deze signalen dienen als LO signaal voor de

in beide PLL's gebruikte DMS-23 mixer. Het ingangs- vermogen

bleek voor deze mixers echter voldoende te zijn. In het geval

van de 20 GHz PLL is echter weI een bandfilter met een

centrale frequentie van 19,474 GHz en een bandbreedte van 200
MHz nodig zodat aIleen de 23 e harmonische wordt doorgelaten.

De met het signaal aanwezige thermische ruis wordt hierdoor

sterk verminderd, waardoor er dus van buiten uit minder ruis

de 20 GHz PLL binnen dringt en waardoor het in lock geraken

wordt bevorderd. Het filter reduceert de faseruis echter niet
in belangrijke mate omdat deze juist rondom de centrale

frequentie is geconcentreerd. [6 pp. 54]
Voor de 12 GHz PLL bleek dit niet zo kritisch te zijn daar het

vermogen van de 14e harmonische enkele ordes groter is dan het

vermogen van de 23 e harmonische.
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Achter de Combgenerator is een z.g. "linestretcher" opgenomen.

Deze optimaliseert de fase van de LO signalen voor de beide

DMS 26 mixers. De PLL's beschikken naast een DMS 26 mixer over

nog een tweede mixer, de SBL1 in de 12 GHz PLL en de MDl13 in
de 20 GHz PLL.

Deze worden beide aangestuurd met een LO frequentie van

282,24107 MHz en een vermogen van 13 dBm.
De frequentie van 282,24107 MHz wordt in het vervolg f.ref.

genoemd.

4.3. Theoretische beschouwing van de 12 en 20 GHz PLL

Fig.9 geeft het blokschema van de 12 en 20 GHz vangschakeling

en, die volgens het superheterodyne type opgebouwd zijn.

42/69xf,ref,

x
f.ref,

L

MXRl X

R

f,ref,
x

L

x
MXR2

43/68xf,ref

R

VCD
43/68
xf,ref,

Fig. 9 Blokschema van de 12 en 20 GHz PLL.

De PLL van het superheterodyne type wordt bijna altijd

toegepast indien men een bep. offset wil op een veel hogere

frequentie. [3 pp. 105] Dit kan echter ook gerealiseerd worden

m.b.v. enkel-zijbandtechnieken, maar het onderdrukken van de

carrier en de tweede zijband vraagt om zeer strikte

ontwerpeisen.
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Bij de gebruikte PLL's dient het 42/69xf.ref. signaal als het

carriersignaal, het f.ref. signaal heeft nu de gewenste

offsetfrequentie. Beide frequenties zijn overigens afgeleid

van dezelfde masteroscillator, fig.S.
Daar het faseruisvermogen in het 42/69xf.ref. signaal vele

malen groter zal zijn dan het faseruisvermogen in het f.ref.

signaal (de reden hiervan voIgt in het vervolg van dit

hoofdstuk) is het toegestaan om bij de analyse van de PLL's

uit te gaan van de PLL zoals die is geschetst in fig.10.

viC t) PD lo.o.gdoorlo.o. tfil ter

X I---v_d_C_t----l) f V f (-U

voCt)
VCD

Fiq.10 De vereenvoudiqde PLL.

Met vi wordt het 42/69xf.ref. signaal bedoeld.

4.3.1. Analyse van de PLL's op signaalniveau

Beschouw nu de volgende signalen:

Het ingangssignaal: V i (t)=vi sin{w i t+8 i (t)}

met w.=2v42/69xf.ref.
1

en 8.(t) de ingangsfase
1

(1)
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Het VCO/PLL-uitgangssignaal: VO(t)=VOCOS{wot+90(t)} (2)

met Wo=2T43/68xf.ref.

en 90 (t) de uitgangsfase

Het feit dat er gerekend wordt met een cosinus en een sinus is

niet willekeurig maar is, t.g.v. de constructie van de

fasedetector, de praktische situatie. [7]

Als fasedetector wordt een vermenigvuldiger, mixer, veronder

steld. Voor het signaal Vd achter de fasedetector kan

vervolgens worden geschreven: [7]

V.V
1 0

2E
[sin{(w.-w )t+9. (t)-9 (t)} +

101 0

sin{(w i +w o )t+9 i (t)+9 0 (t)}] (3)

met E een evenredigheidsconstante

De gemiddelde waarde van vd(t) is nul indien de PLL niet in

lock is: w.~w
1 0

Indien de PLL weI in lock is

waarde worden geschreven:

w.=w ,
1 0

kan voor de gemiddelde

V.V
1 0 sin{9 i (t)-9 0 (t)} = Kdsin ge (t)
2E

(4)

met 9 (t)=9. (t)-9 (t)e 1 0
en

V.V
K = 1 0

d 2E
V/rad Kd is de

conversiefactor van de fasedetector.

Duidelijk is dat Kd evenredig afhankelijk is met het signaal

en het VCO-vermogen.

Indien er vanuit gegaan wordt dat de PLL goed gedimensioneerd

is, is er sprake van een sterke tegenkoppeling. De PLL zal 90

dan net zolang bijregelen totdat er geldt: ge(t)~O

(5)
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In lock bevat de uitgangsspanning van de fasedetector een

gelijkspanningscomponent Vd en een wisselspanningscomponent

met frequentie 2w i .

Het in de PLL's gebruikte loopfilter, dat bestaat uit een

integrator en daardoor een laagdoorlaatkarakteristiek heeft,

zal aIleen de gelijkspanningscomponent doorlaten en deze bo

vendien vermenigvuldigen met de factor F(O), de gelijkspan

ningscomponent van het filter. Dit filter heeft invloed op de

demping f en loopbandbreedte BI van de kring. De stabiliteit

wordt ook door het filter bepaald.

De gebruikte veo's z1Jn GUNN-oscillatoren. Voor de uitgangs

frequenties geldt de relatie:

wo(t)=w c + Kovf(t) (6)

Hierin is Ko de conversiefactor van de veo in rad/sVolt en Wc

de oscillatorlockfrequentie als de regelspanning vf(t) nul is.

Voor het argument van het veo signaal kan geschreven worden:

t t
~ (t)=Jw (t')dt' = w t + K Jvf(t')dt' = (wc+KoVf=)t +o -(I) 0 C 0_

t
Ko JVf (t')dt' (7)

-(I) -

Met Vf = de gelijkspanningscomponent in v f en Vf de

wisselspanningscomponent in vf.

Voor 9
0

(t) van de veo geldt nu dus: 9
0

(t)=KoJVf (t)dt (8)

Indien de PLL in lock is kan Vf worden opgevat als ruis of

het gevolg van een regelprocedure t.g.v. een fasesprong A9 i

aan de ingang. Ruis komt nog uitvoerig in het vervolg van dit

hoofdstuk aan de orde. Indien er aan de ingang een fasesprong

optreedt, dan regelt de Ius deze sprong dus bij door Vf te-
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veranderen. Indien de fasesprong zo groot is dat ge

ontoelaatbaar groot wordt, dan valt de PLL even uit lock om

daarna weer in lock te geraken.

Voor ge kan in de stationaire toestand, de PLL in lock,

geschreven worden: [7]

9 =e

w.-w
1 C

~
(9)

met Kv=KoKdF(O) de DC loopgain in s-l

Voor een kleine fasefout is het dus van belang een sterke

tegenkoppeling te realiseren, Kv groot en de we van de vce in

de buurt van wi te kiezen.

Kv speelt ook een belangrijke rol in het houdgebied van de

PLL, het gebied waarin de PLL kleine veranderingen van de

ingangsfrequentie, c.q. veranderingen van de ingangsfase, kan

volgen. Voor het houdgebied, W.-w , geldt de betrekking: [7]
1 c

w =+Kh - v
(10)

- Het in lock komen van de PLL.
Indien het uitgangssignaal van de fasedetector evenredig met

sing e (t) wordt gesteld, wat bij de meeste praktische mixers

het geval is, dan geldt voor de momentane frequentie van het

vce signaal:

w (t)=w + K KdIF(jAw) Isin9 (t)o c 0 e
met Aw=w.-w

1 0

~ Aw=Aw -K KdIF(jAw) Isin9 (t)o 0 e (11)

met Aw =W.-wo 1 c

Hierbij is aangenomen dat in (3) door het filter alleen de

hoekfrequentie w.-w wordt doorgelaten.
1 0
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Wanneer Aw=O, is w =w. en is de PLL dus in lock.o 1.

Dit is mogelijk zolang er voldaan is aan: AWo~KoKdIF(jAw}I
Indien hier dus aan voldaan is zal de PLL binnen 1 periode van

Aw in lock geraken. Het maximale frequentieverschil, wi-we'

waarin directe synchronisatie optreedt, de "lock in range"

AWl' is dus:

(12)

Ook hier is het dus zaak een veo te kiezen waarvan we gelijk

is aan, of dicht in de buurt ligt van, de verwachte

ingangsfrequentie wi. Soms is hier niet aan voldaan, het fre-

quentieverschil kan zelfs aanzienlijk groter zijn dan w. -w •1. C

Er kan nu toch nog synchronisatie, het in lock komen, optreden

als het frequentieverschil binnen de z.g. "pull in range", Aw p

ligt. Gardner geeft voor een high gain loop, wat overeenkomt

met de in het Olympusproject gebruikte PLL's, de volgende

benadering:

(13)

Wanneer Aw o buiten de "pull in range" ligt wordt de PLL m.b.v.

een sweepgenerator in lock gebracht. Dit wordt in het vervolg

van dit hoofdstuk nog behandeld.

Opm. De beschouwde PLL-grootheden z1.Jn allemaal afhankelijk

van Kd • Deze is weer afhankelijk van de amplitudes van

de ingangssignalen van de fasedetector, waardoor dus ook

de PLL-grootheden van deze amplitudes afhankelijk

zullen zijn.
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- Het loopfilter en de overdracht H(jw) van de PLL.

Fig.11 geeft het in de PLL's gebruikte loopfilter.

Dit is dus een m.b.v. een Op Amp opgebouwde integrator.

Rl c R2

IN UIT

Fig.ll Bet loopfilter.

Voor de overdracht van het filter kan geschreven worden:

F(s)= ST2 + 1
ST 1

(14)

Laplace transformatie toepassen op de grootheden in fig.10

geeft:

9. (s)
1.

De overdracht H(s) wordt nu bepaald door het quotient

L [9
0

(t) ] = 9o(s) = K~ v f (s)

L [Vd(t)] = vd (s) = Kd (9 i (s)-9
0

(s)}

L [Vf(t)] = v f (s) = F(s) vd (s)

---+ H(s)=
KdF(S)KO

s+KdF(s)Ko

met F(s) volgens (14)

(16)
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Voor de betrekking tussen de fasefout Be en het ingangssignaal

Bi geldt:

s= 1-H(s) = --~~--- (17)

Invullen van (14) in (16) en vervolgens herschrijven geeft:

H(s)=
2Cw s + W 2

n n

S2 + 2Cw s + W 2
n n

met [
K K ]1/2

w =~ de natuurlijken T 1

frequentie

(18)

en [
K

TO
K
1d

] 1/2
C= ~ de demping

2

Ook nu is te zien dat zowel w als C afhangen van de amplitu-
n

des van het VCO-signaal en de ingangssignalen van de fasede

tector.

In de praktijk wordt voor een optimale afstemming van de loop

bandbreedte, de overdracht H(s), het trackinggedrag van de PLL

op verschillende ingangssignalen en de snelheid waarmee bij

een verandering van het argument van het ingangssignaal, Be

een nieuwe waarde heeft bereikt, gekozen voor een demping van

1/~2. H(s) is hierbij van de tweede orde en de loopgain Kv is

zeer groot. Een ingangsfasespong zal hierdoor een steady-state

fasefout van nul radialen tot gevolg hebben. Een ingangsfase

ramp heeft een steady state fase of frequency van Aw/Kv ' maar

deze is nagenoeg gelijk aan nul. Een ingangsfase-acceleratie,

dit is een ingangsfrequentieramp, heeft echter weI een

fasefout ongelijk aan nul tot gevolg.
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De benodigde tijd, waarin deze steady state fasefout wordt be

reikt, is dus afhankelijk van de grootte van C.
Indien deze fout te groot is, dan valt de PLL uit lock, maar

zal dit zeker doen zodra AW h t.g.v. de frequentieramp wordt

overschreden.

Tenslotte kunnen (12) en (13) nog als functie van C en wn ge-

schreven worden: [7]

Aw l =2Cw n (19)

Aw =2~(Cw K KdF(O» (20)p n 0

- De 3 dB bandbreedte B3dB .

H(s) heeft een laagdoorlaatkarakteristiek en daardoor een
bepaalde begrensde bandbreedte. Deze bandbreedte wordt

gevonden door de vergelijking IH(jw 3dB) 12 =1/2 op te lossen.

Met (18) levert dit uiteindelijk voor B3dB : [7]

w
B3dB= ~(x + ~(X2 + 1»1/2 (Hz), x=2C 2 + 1

211"

4.3.2. Analyse van de PLL's m.b.t. ruis

(21)

Een zeer belangrijke grootheid bij de beschouwing van ruis in

de PLL wordt gevormd door de equivalente ruisbandbreedte, B .n

Deze equivalente ruisbandbreedte, of korter gezegd, de

ruisbandbreedte , wordt gedefinieerd door:

C»

J JH(jw) ~ dw
o IH(O) 1

2
Hz (22)

In de literatuur [7] wordt deze ruisbandbreedte ook weI eens

de loopbandbreedte, BI , genoemd.
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Met (18) levert dit uiteindelijk voor Bn :

Cal
B = -.!!(4C + 11C)

n 8
Hz (23)

stel dat het ingangssignaal v.(t), vergl (1), behept is met
1

Gaussische witte ruis ni(t), met E[ni(t)]=o. viet) wordt dan:

v. (t) =V. sin{Cal. t+9 . (t)} + n. (t)
1 1 111

(24 )

Deze ruis zal t.g.v. het ingangscircuit, vermenigvuldigers,

versterkers e.d., bandbegrensd zijn. Dit geldt overigens zeker

in het geval van de 20 GHz PLL, daar het ingangssignaal eerst

door een banddoorlaatfilter wordt geleid.

De ruis ni(t) is binnen de bandbegrenzing wit verondersteld,

indien de filterkarakteristiek nu ideaal wordt verondersteld,

dan kan er voor ni(t) geschreven worden: [4, pp. 112]

(25 )

x(t) en yet) zijn hierin weer Gaussische processen met een

gemiddelde van nul. Voor (25) geldt nu:

n. 2 (t) = x2 (t) = y2(t) = nB.
1 1

net) = x(t) = yet) = 0 (26)
met n de enkelzijdige spectrale dichtheid van de ruis

en Bi de bandbreedte waarin de ruis in vi existeert.

x(t) en yet) hebben hierbij een laagdoorlaatspectrum

met een amplitude van 2n en een bandbreedte van Bi/2.

Tevens geldt dat x(t) en yet) in (25) ongecorreleerd zijn. Dit

geeft de betrekking:

{x(t)y(t)} = 0 (27)
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M.b.v. (24) en (25) vindt men nu voor het ingangssignaal

vi(t)=r(t)sin(wi(t) + ni(t»

met r(t)={V
1
. 2 + x2 (t) + y2(t) +2V. (y(t)cos9. (t)+

1 1

x(t)sin9 i (t»}1/2

x(t) + V.sin9. (t)
en ni(t)=arctan{ 1 1 }

yet) + ViCOS9i(t)
(28)

condities werkt zal vrijwel altijd

IVil»lx(t) I en IVil»ly(t) I

Indien men onder normale

gelden: V. 2»n. 2 (t) ~
1 1

Hierbij is dan aangenomen dat de PLL

achter de fasedetector wordt voldaan

in lock is en dat er

aan de relatie singe~ge.

Indien voor de duidelijkheid wordt aangenomen dat 9 i (t)=0, dan

kan er voor stelsel (28), onder aanname van de bovenstaande

conditie, geschreven worden:

v. (t)~V.sin(w.t+~.(t»
1 1 1 1

met ~. (t)~ ~
1 V.

1

(29)

Bandbegrensde Gaussische witte ruis kan dus worden opgesplitst

in faseruis, c.q. fasejitter, (~.) en AM ruis in ret). Indien
1

het ruisvermogen toeneemt, zal de invloed van de AM ruis op de

amplitude van vi steeds groter worden. De AM ruis heeft een

z.g. Rice-Nagakami verdeling [4 pp. 117]. Voor grote signaal

ruisverhoudingen kan men echter aannemen dat r(t)~Vi' wat

echter nog eens sterker wordt bevestigd door het feit dat de

gebruikte mixers de AM ruis met 10-20 dB onderdrukken [2].

uit (29) voIgt dat de faseruis bij grote signaal-ruisverhou

dingen weer een Gausische verdeling heeft.
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Voor de enkeIzijdige ingangsfaseruisdichtheid kan nu
geschreven worden:

( 30)
2

rad /Hz
C.

1

met C. het ingangsvermogen van de carrier
1

en 0~f~Bi/2 Hz

Deze dichtheid is dus gerelateerd aan het carriervermogen en

wordt daarom ook weI uitgedrukt in dBc/Hz(deciBell Carrier/Hz)

, zie ook de opmerking aan het einde van geval 1 in par.

4.2.1. S~ wordt ook weI de variantie van de fasejitter in 1 Hz

bandbreedte genoemd.

De fasefout t.g.v. witte ruis aan de ingang.

Voor de faseruisdichtheid aan de uitgang van de PLL, c.q. de

uitgang van de VCO, geIdt:

2

S~o(f)=S~iIH(j2Tf) I Rad/Hz ( 31)

Voor het uitgangsfaseruisvermogen kan geschreven worden:

P~ = ~2 (t)o 0

110 2

= ~ fIH(j2Tf) I df
C. 0

1

2

rad (32)

Dit ruisvermogen is geIijk aan de variantie van de uitgangs

fasejitter en kan met de uitdrukking voor Bn in (22) en

IH(O) 1=1 in (18), worden geschreven als:

P~o= ~ Bn = P~e
Ci

(33)

Hierbij is aangnomen dat Bi>Bn .

Het uitgangsruisvermogen, t.g.v. witte, thermische ruis aan de

ingang, is dus afhankeIijk van de ruis of Ioopbandbreedte.
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De ruis volgens (33) is niet aIleen te vinden aan de uitgang,
maar bevindt zich, binnen de loopbandbreedte, in het gehele
systeem.

Tevens is aan (33) te zien dat het beschikbare ruisvermogen
afhangt van het signaalvermogen. Dit is de verklaring dat in
de oscillator het ingangssignaal van de 12 GHz PLL niet gefil

terd wordt. Het signaalvermogen is hier immers enkele ordes

groter dan het signaalvermogen dat wordt aangeboden aan de 20
GHz PLL. Er is al gesteld dat het filter aIleen maar invloed
heeft op de in het signaal aanwezige thermische ruis en daar

door ook op de signaal ruisverhouding aan de ingang. Het nu
volgende beschrijft het geval waarin het ingangssignaal is
behept met faseruis.

- Het ingangssignaal met faseruis.

Het ingangssignaal volgens (1) wordt nu geschreven als:

Vi(t)=visin{wit + 9i (t) + ~i(t)} (34)

met ~i(t) de faseruis aan de ingang

Fig.12 geeft de spectrale dichtheid die de faseruis eigen is.

Frwquenc:v
flIcker

Fla,
frwQuenc:v ;

ranclom-walk
pfl-

PlY..
flicker

10/0

Fiq.12 De faseruis als fUnctie van de frequentie. [9]
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Deze ruis is het sterkst geconcentreerd rond de carrierfre

quentie wi' om met een toenemende offsetfrequentie, af te

nemen volgens een 1/f karakter. Bij grote offsetfrequenties is

het 1/f karakter verdwenen en blijft er aIleen maar faseruis

t.g.v. thermische, witte ruis over. Deze ruis is het gevolg

van misaanpassingen in het gehele ingangscircuit [6], maar is

ook het gevolg van de versterkers, die naar rate met hun

ruisgetallen, F, tot deze faseruis bijdragen. In de volgende
paragraaf komt de faseruis uitvoeriger aan de orde.

Voor de faseruisdichtheid aan de uitgang van de PLL en achter

de fasedetector, de vermogensdichtheid van de fasefout, kan nu

respectievelijk m.b.v. (16) en (17) geschreven worden:

2

Scp 0 ( f) =S.p i (f) IH(j 21r f) I

2

SCPe(f)=SCPi (f) 11-H(j21rf) I

2

rad 1Hz

2

rad 1Hz

( 35)

Ook deze dichtheden zijn dus weer gerelateerd aan het carrier

vermogen. Voor de varianties, of het uitgangsfaseruisvermogen

en het fasefoutruisvermogen voIgt dan resp.:

CD
2 2

Pcp = J SCPo(f) IH(j21rf) I df rad
0

0

(36)
CD

2 2

Pcp = J S.p. (f) 11-H(j21rf) I df rade
0

1

Indien SCPi vermogen geconcentreerd heeft binnen de loopband

breedte, dan komt dit vermogen in een gefilterde vorm aan de
uitgang terecht. Indien er vermogen buiten de loopbandbreedte

is geconcentreerd, dan zal de Ius dit niet kunnen bijregelen

en merkt men dit aan de ruis in de fasefout achter de
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fasedetector (fig.10). Indien deze ruis te groot wordt valt de
PLL uit lock of, indien hij nog niet in lock was, zal hij niet

in lock geraken. De loopbandbreedte dient in dit geval dus
groot te zijn.

- Faseruis in het vee uitgangssignaal.

De vee zal, zoals elke oscillator, ook faseruis aan de uitgang

vertonen. De spectrale dichtheid heeft uiteraard weer de vorm
zoals die is geschetst in fig.12.

Het is duidelijk dat de faseruis t.g.v. de vee direct merkbaar
is aan de uitgang van de PLL. Voor het PLL/Vee uitgangssig

naal kan nu met (2) geschreven worden:

vo(t)=VOCOS{wot + Bo(t) + ~o(t)} (37)

met ~o(t) de vee faseruis, c.q. fasejitter

In het vervolg wordt aangenomen dat de PLL in lock is,

Voor de overdracht ~e/~o geldt m.b.v. fig.10:

~ e (s)
= -[l-H(s)]

~ 0 (s)

Het ruisvermogen achter de detector wordt hierdoor:

w =w .•
o 1.

(38)

OCI
2

P~ = f S~ (f) Il-H(j2wf) I
e 0 0

df
2

rad (39)

eok hier geldt dus weer dat de Ius alles kan volgen wat binnen
de loopbandbreedte ligt en dat spectraalcomponenten van de vee

ruis die buiten de loopbandbreedte vallen achter de

fasedetector als ruis op de fasefout terug te vinden zijn. Bn

dient dus weer zo groot mogelijk te zijn.
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Opm. De door de componenten van de PLL veroorzaakte thermische

ruis is buiten beschouwing gelaten daar deze in vergelij
king met de faseruis van de veo te verwaarlozen is.

- De optimale bandbreedte B
n

De totale ruis op de fasefout achter de detector kan nu met
(33), (36) en (39) worden geschreven als:

~ 2

P~ = ~ B + f {(S~.(f)+S~ (f» Il-H(j2vf) I } df (40)
e e~ n 0 1 0

1

uit het voorgaande volgen twee bepalende aspekten:

- Teneinde het ruisvermogen (fasejitter) in de fasefout,
t.g.v. externe thermische ruis, te minimaliseren, dient Bn
zo klein mogelijk te zijn.

- Teneinde het ruisvermogen in de fasefout, t.g.v. externe
faseruis en interne veo faseruis, te minimaliseren, dient

Bn zo groot mogelijk te zijn. Aangezien B3dB toeneemt met

het toenemen van Bn , is een grote Bn ook bevorderlijk voor

de tracking en acquisitie-eigenschappen van de PLL.
Deze twee principes zijn echter strijdig met elkaar. Er dient

dus naar een optimum te worden gezocht.

Gardner, [3] geeft een procedure om het optimum te bepalen
m.b.v. de z.g. Wiener methode. Het blijkt dat deze optimale
bandbreedte afhankelijk is van het te verwachten gedrag van de
ingangsfrequentie en de ingangsfase. Tevens is de optimale

bandbreedte afhankelijk van de signaal-ruisverhouding aan de
ingang. Globaal kan men stellen dat de waarde van de optimale

bandbreedte tussen de 50 en 200 Hz moet liggen. Bij deze

waarde zal P~e dus minimaal zijn.
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4.4. Het ingangscircuit

4.4.1. Inleiding

Het ingangscircuit bestaat uit de in fig.8 geschetste

masteroscillator, versterkers, filters en vermenigvuldigers.
Het ingangscircuit levert dus de signalen met het juiste

vermogen en de juiste frequenties t.b.v. de beide PLL's.
De vermenigvuldigingsfactoren in het ingangscircuit spreken
voor zich. De verhouding van de uitgangsfrequenties moet
steeds 68/43 bedragen, daar er anders in het geval van het 20

GHz-ontvanggedeelte geen middenfrequent van 100 kHz gereali

seerd kan worden. De twee versterkers 306 en 307 (G=34 dB)

zijn nodig om het vermogen voldoende te versterken omdat de

achter de versterkers geschakelde Combgenerator dit vermogen

over de diverse harmonischen verdeelt.
De 14e en 23 e harmonische dienen nl. voldoende hoog in
vermogen te zijn om als L.O. voor beide OMS 26 mixers in de

PLL's dienst te doen.

4.4.2. Ruisbeschouwing van het ingangscircuit

De ruis t.g.v. het ingangscircuit dient uiteraard zo klein
mogelijk te zijn immers, in de voorgaande paragraaf is uiteen

gezet dat de ingangsruis van de PLL's, afhankelijk van Bn , ook

aan de uitgangen van de PLL's verschijnt.

Omdat de vermenigvuldigers en versterkers aIleen maar tot de

de totale ruis bijdragen dient de eerste component van het

ingangscircuit, de masteroscillator, van een zeer hoge kwali

teit te zijn. D.w.z. een laag uitgangsruisvermogen en een

acceptabel uitgangsignaalvermogen. De toegepaste masteroscil

lator is de CO-224 van Vectron, waarvan de datasheets in
appendix A te vinden zijn.
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In fig.13 is het faseruisspectrum (faseruisvermogensdichtheid)
van deze oscillator geschetst.

LOW NOISE

S\lllCllrd

- 120 dllcJHl
-l35d8c1Hl
-140dlcJHl
-1.SdlclHl

0IfMt trOlll
CInIIr

. 100 HI
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1011Hz
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-::;- -120
J:....
u

CD -130
~
Q)
IIJ
(5 -140
c:
~
IIJ

~ -150
Q.

Fig.13 Faseruisspectrum van de .asteroscillator, [11].

Een uitgang van een oscillator is ook altijd onderhevig aan AM

ruis (28). Dit is ruis op de amplitude van het

oscillatoruitgangssignaal. Deze ruis is echter, zeker wanneer
er gebruik wordt gemaakt van vermenigvuldigers in het circuit,
t.o.v. de faseruis te verwaarlozen. [6 hfdst. 3]
uit fig.12 bleek al dat het faseruisspectrum een 1/f karakter

heeft. In de praktijk zijn hoofdzakelijk de factoren

(41)0~n~3 aanwezig, n=4 komt niet vaak voor.met1

fn

Zowel het spectrum van de masteroscillator als de spectra van

de harmonischen uit de Combgenerator voldoen aan het spectrum

zoals geschetst is in fig.12.
In de figuur is tevens aangegeven wat de oorzaak is van de
ruis voor verschillende waarden van n. De vlakke ruis, n=O,
bestaat o.a. uit eigenruis van de interne versterker van de

masteroscillator, eigenruis van de andere versterkers in het

ingangscircuit. Bovendien zullen misaanpassingen en evt.

demping in het circuit ook tot deze ruis bijdragen.

Zowel de vermenigvuldigers als de versterkers hebben invloed
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op de faseruis: vermenigvuldigers zullen de binnenkomende

faseruis vermenigvuldigen, terwijl versterkers de
binnenkomende faseruis zullen versterken in de vorm van
eigenruis. Er volgt nu eerst een uiteenzetting over de invloed
van de vermenigvuldigers op de faseruis, daarna komt de

invloed van de versterkers aan de orde.

Er wordt bij deze uiteenzetting aangenomen dat de in en uit

gangssignalen van de vermenigvuldigers en versterkers de

gedaante hebben volgens (1) en (2).

De invloed van de vermenigvuldigers op de faseruis.

Er worden hierbij twee gevallen onderscheiden:

1 Ingangsruis van de vermenigvuldiger bestaat uit alleen

faseruis.

2 Ingangsruis van de vermenigvuldiger bestaat uit alleen
witte Gaussische ruis.

Geval 1:

De fasejitter kan in een ingangsfrequentiedeviatie, Af i ,

worden omgezet door de ingangsfasejitter, c.q. ingangsfase

ruis, eenmaal te differentieren:

2".dt

dcp i (t)
Af.=

1
Hz (42)

De vermenigvuldiger vermenigvuldigt de ingangsfrequentie wi'

maar zal dit, overigens met dezelfde factor, ook met de

frequentiedeviatie doen. Indien de vermenigvuldigingsfactor n

bedraagt, dan kan er voor de uitgangsfrequentiedeviatie, Afo '

na de vermenigvuldiger worden geschreven:

dcp i (t)
Af = n-~-

o 2".dt
(43)
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Indien uitdrukking (43) in de tijd wordt geintegreerd, dan

resulteert dit in een uitgangsfasejitter van:

(44)

De overdracht, H(w), van de vermenigvuldiger is dus gelijk

aan: Hv(w)=n (45)

Voor de spectrale dichtheid van de uitgangsfasejitter, c.q.

uitgangsfaseruis, kan nu met (35) geschreven worden: [6]

S~ (f)=S~.(f)*n2o 1
(46)

(47)

De conclusie is dus dat een vermenigvuldiger de spectrale

dichtheid van de ingangsfaseruis vermenigvuldigt met de verme

nigvuldigingsfactor in het kwadraat. Hieruit voIgt dat ook de

variantie van de faseruis, of'tewel het vermogen van de

faseruis, toeneemt met de vermenigvuldigingsfactor in het

kwadraat.

Opm: S~(f) wordt gewoonlijk uitgedrukt in dBc/Hz, deciBel1

carrier/Hz en kan dus ook worden geimplementeerd als de

fasejitterdichtheid/carrier verhouding.[6]

Geval 2:

Smalbandige witte Gaussische ruis op het ingangssignaal van

een vermenigvuldiger vertaalt zich in AM ruis en faseruis. De

wijze waarop wordt gegeven door formule (28).

De uitgangsfasejitter t.g.v. smalbandige witte Gaussische ruis

aan de ingang van de vermenigvuldiger wordt met (29) en (44)

gegeven door:
~ (t)= n x(t)

o V.
1

Voor de enkelzijdige spectrale dichtheid van het faseruisver

mogen kan nu geschreven worden:

2
S~o= 2n2~/vi = n2 ~ 2

rad /Hz
C.

1

(48)
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De vermenigvuldiger heeft geen invloed op AM ruis [6], deze
kan de AM ruis hoogstens verzwakken omdat een vermenigvuldiger
het signaalvermogen, c.q. carriervermogen, altijd zal
onderdrukken. Zo zullen b.v. ook de op het ingangscircuit

volgende mixers de AM ruis 10 tot 20 dB onderdrukken [2].
Dit alles leidt tot de conclusie dat de AM uitgangsruis t.g.v.
smalbandige witte ingangsruis, t.o.v. de bijbehorende

uitgangsfaseruis, mag worden verwaarloosd. Smalbandige witte

Gaussische ruis aan de ingang van een vermenigvuldiger resul
teert dus in faseruis aan de uitgang, die gegeven wordt door
(48) •

Invloed van de versterkers op de faseruis.

Indien de masteroscillator voldoende uitgangsvermogen heeft
kan er worden volstaan met een ingangscircuit zonder verster
kers. In het geval van de voor het Olympus project te gebrui
ken oscillator moet het ingangsvermogen van de Combgenerator

echter weI versterkt worden, fig.8.

Aangezien de versterkers voor de Combgenerator z1Jn opgenomen,
is het dus van belang de invloed van de Combgenerator op de

eigenruis van de versterker na te gaan:

Voor de enkelzijdige vermogensdichtheid van de eigenruis aan

de uitgang van de cascadeschakeling van de versterkers geldt:

~=kG(F-1)To Watt/Hz (49)
met G de totale beschikbare versterking en F het

systeemruisgetal van de versterkers
Deze ruis beschikt over een Gaussische verdeling en zal t.g.v.

de selectiviteit van de versterkers bandbegrensd zijn. Dit

ruisvermogen verdeelt zich dus weer in AM ruisvermogen en

faseruisvermogen. Ook hier is het AM gedeelte te verwaarlozen
omdat de volgende vermenigvuldiger hier toch geen invloed op
heeft.
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De spectrale dichtheid van het faseruisvermogen aan de uitgang
van de tweede versterker, t.g.v. de eigenruis van de
versterkers, wordt met (30) en (49):

(50)
2

rad /Hzs~ = kG(F-1)To
o GC.

1

met C. het carriervermogen aan de ingang van de versterker
1

Hierin is S~ dus weer de variantie van de fasejitter in een
bandbreedte van 1 HZ, die op zijn beurt dus weer te implemen

teren is als de fasejitterdichtheid/carrier verhouding.

De totale fasejitterdichtheid/carrier verhouding achter de

versterkers is nu de sommatie van de fasejitterdichtheid/car
rier voor de versterker en de fasejitter/carrier verhouding
die door (50) gegeven wordt. De versterking G in de noemer en

de teller vallen uiteraard tegen elkaar weg.
Achter de tweede versterker voIgt nu de vermenigvuldiger, voor
de spectrale dichtheid van de faseruis, t.g.v. de eigenruis

van de versterker, geldt nu met (46):

(51)
2

rad /Hz
2

s~ = no
k(F-1)To

Ci

met Ci weer het carriervermogen voor de versterkers

De totale spectrale dichtheid van de faseruis, of de variantie

van de faseruis in een 1 Hz bandbreedte, achter de vermenig-

vuldiger, is nu gelijk aan:

(52)
2

rad /HzS~o(f)= n
2

( S~i(f) + k(F~~)TO )

1

met S~i(f) de dichtheid van de faseruis aan de ingang

van de eerste versterker

S~o(f) is weer gelijk aan de fasejitterdichtheid/carrier

verhouding, nu dus aan de uitgang van de vermenigvuldiger. [6

pp. 83J Deze wordt gewoonlijk dan ook weer uitgedrukt in

dBc/Hz (dB-carrier/Hz).
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Oat gedeelte van de witte eigenruis van de versterkers dat
wordt omgezet in AM ruis is weer t.g.v. de vermenigvuldiger

t.o.v. de faseruis te verwaarlozen.

4.5. Analyse van de PLL's 00 comoonentniveau en de in de
oraktijk te verwachten ruisvermogens

Het nu volgende geeft een indruk van de te verwachten ruis aan

de ingangen van de beide PLL's, de L.O. ingang van de OMS 26
mixers. Er is al gesteld dat de faseruis aan de ingangen van

de mixers SBL1 en MOl13 te verwaarlozen is t.o.v. de faseruis

aan de ingangen van de beide OMS 26 mixers. De faseruisvermo

gensdichtheid aan de ingang van de Combgenerator bedraagt met
( 4 6 ) en (50) :

2

S'P. (f) = 6
~

S'P + k(F-1)To
mo C.

~

(53)

met S'Pmo het uitgangsfasespectrum van de

masteroscillator en Ci het signaalvermogen

aan de ingang van de eerste versterker in fig.8

Achter de Combgenerator kan er nu voor de faseruisspectra ge

schreven worden:

2 2 + k(F-1)To
S'P 0 (f) = 14 (6 S'Pmo ) voor de 12 GHz

C.
~

(54)
2 2 k(F-1)Toen S'P 0 (f) = 23 (6 S'Pmo + ) voor de 20 GHz

C.
~

AM ruis wordt wegens de eerder uiteengezette reden buiten

beschouwing gelaten. Oeze wordt bovendien nog eens onderdrukt

door de beide OMS 26 mixers in de PLL's. De faseruisspectra

aan de ingangen van de beide PLL's worden nu dus door (54)
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gegeven en bestaan dus voor een gedeelte uit vermenigvuldigde

faseruis van de masteroscillator, het andere gedeelte wordt

bepaald door de thermische eigenruis van de versterkers.

Het gemeenschappelijk ruisgetal van de twee versterkers is

ongeveer gelijk aan 6 dB en Ci~-7 dBm. De bijdrage van de

versterkers aan de faseruis achter de Combgenerator is dus

voor de 12 GHz, resp de 20 GHz, gelijk aan:

2 1,38E-23*3*290 2

14 = 1,18E-14 rad jHz = -139,3 dBcjHz
2E-4

(55)
2 1,38E-23*3*290 2

23 = 3,18E-14 rad jHz = -135 dBcjHz
2E-4

Het faseruisspectrum van de masteroscillator ondergaat een

vermenigvuldiging van:

7056 ~ 101og7056=38,5 dB voor de 12 GHz

en 19044 ~ 101og19044=42,8 dB voor de 20 GHz

Tabel 4 geeft nu de waarden van de faseruisdichtheid t.g.v. de

masteroscillator aan de ingangen van de beide DMS 26 mixers.

oit is dus exclusief de bijdrage van de versterkers.

Tabel 4: Faseruis van de vermenigvuldiqde masteroscillator.

12 GHz 20 GHz

Offset (Hz) S.p (dBcjHz) Offset (Hz) S.p (dBcjHz)

100 -81,5 100 -77,2

1000 -96,5 1000 -92,2

10000 -101,5 10000 -97,2

50000 -106,5 50000 -102,2

Bovenstaande tabel kwam tot stand door de in figuur 13 gegeven

waarden te vermeerderen met de vermenigvuldigingsfactoren in

dB. Aangezien er verwacht mag worden dat de faseruisspectra
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voor offsetfrequnties>50 kHz vlak zullen z1Jn, mag men er van

uitgaan dat de versterkers (55) een minimale invloed op de

faseruis t.g.v. de vermeniqvuldigde masterfrequentie zullen

hebben, daar deze ruis minimaal 30 dB hoger ligt. De faseruis

aan de uitgang van de eombgenerator wordt dus door de verme

niqvuldigde faseruis van de master oscillator bepaald.

Het spectrale faseruisvermogen dat binnen de loopbandbreedte

valt komt aan de uitgangen van de PLL's terecht. Deze faseruis

wordt dan dus via de eerste mengtrap rechtstreeks naar het IF
niveau gemengd. Deze ruis wordt dan nog eens verhoogd met de

bijdrage van de faseruis van de beide GUNN oscillatoren, de

veo's. Ten aanzien van dit aspekt dient de bandbreedte van de

PLL's dus klein te zijn, wat overigens ook een eis is voor het

zo minimaal mogelijk naar de uitgang doorvoeren van de

thermische ruis aan de ingang. Tevens is er aangetoond dat de

loopbandbreedtes niet te klein mogen zijn daar er anders een

te grote fasefout achter de fasedetectoren, in dit geval de

SBL1 voor de 12 GHz PLL en de MDl13 voor de 20 GHz PLL,

ontstaat, waardoor de beide PLL's uit lock zullen vallen. Het

is nu dus zaak om iets meer af te weten van de beide

loopbandbreedtes.
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Alvorens het zover is wordt er eerst aan de hand van het

schema van de beide PLL's, fig.14, een verklaring gegeven

omtrent de PLL's in en uit lock, waarbij er dan ook aandacht

wordt besteed aan de sweepprocedure.
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Schema van de 12 en 20 GHz PLL.

4.5.1. De PLL's uit lock

Beschouw hiertoe fig.14 In beide PLL's worden twee Op Amp's

toegepast. M.b.v. een Ope Amp. is een integratorschakeling

gerealiseerd, m.b.v. de andere Ope Amp is een Schmitt Trigger,

ST, gerealiseerd. Deze ST vormt nu in samenwerking met de

integrator een sweepgenerator, die dus in bedrijf komt zodra
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de PLL uit lock valt. Indien de PLL weI in lock is vormt de

integrator het loopfilter. Indien de uitgang van dit filter,
dat tevens de ingang van de ST is, tegen de voedingsspanning
vastloopt, of indien deze gelijk aan nul is, dan kan de scha

keling in lock worden gebracht door de drukknop in te drukken.

De ST klapt in dit geval om en de uitgangsspanning van de

integrator zal nu lineair veranderen totdat de frequentie van
de vee de juiste waarde voor een locktoestand heeft bereikt.

Hier wordt nog op terug gekomen. In dit beschreven geval
verkeerde de PLL dus buiten zijn "pull in range". De twee

uiterste waarden waartussen de ST in de beide PLL's schakelt

zijn 100 mV en 22 V. De ST schakelt om zodra V+ van de Cp.

Amp. 10,85 V bedraagt. Dit houdt in dat de ST van 0,1 naar 22

V gaat zodra de theoretische uitgangsspanning van de integra

tor, V2, groter wordt dan 20,6 V. Het omklappunt van 22 naar
0,1 V ligt bij V2=O,7 V.

De V+ spanning van de Cp. Amp. in de integrator wordt m.b.v.

een spanningsdeler iets "getild". Deze spanning bedraagt in de

praktijk voor beide PLL's ongeveer 10 mV en kan worden

ingesteld met de potmeter van 20k. Door de tegenkoppeling van

de Cp. Amp. zal V1 ook gelijk zijn aan 10 mV.

Indien de PLL's uit lock zijn zullen de gemiddelde uitgangs

spanningen van de beide MXR mixers nul Volt bedragen. Het
verschil tussen V1 en V3 is nu bepalend voor de grootte en

richting van de stroom door de condensator van 4n7 in de

integrator. Dit spanningsverschil bepaalt dus in feite ook de

frequentie van de sweepcyclus. V3 bedraagt in de praktijk,

afhankelijk van de conditie waarin de ST zich verkeert, 1,9 of
425 mV.

Indien V3=425 mV, dan zal de condensator zich positief t.o.v.
V1 opladen en neemt de spanning V2 dus af. Hiermee neemt ook
de vee stuurspanning af, waardoor de uitgangsfrequentie fo ook

zal afnemen. Indien er nu geen lock optreedt zal V2 lineair af

blijven nemen. Zodra V2 echter de waarde van 0,7 V heeft

bereikt zal de ST omklappen en wordt V3 gelijk aan 1,9 mV. Nu
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zal de stroom door de condensator omkeren en wordt V2 en

daarmee ook fo, dus groter. Indien de veo zodanig is afgesteld

dat de gewenste frequentie binnen het frequentiebereik van
deze veo ligt, dan zal de PLL t.g.v. de sweepprocedure in lock

geraken. M.b.v. de in de beide PLL schakelingen aanwezige

drukknop sluit men de weerstand van 17k8 kort en kan men dus

een sweepcyclus forceren omdat de ST t.g.v. het indrukken van

de knop zal omklappen. In de praktijk geldt dat voor de 12 GHz

PLL de uiterste waarden van V2 gelijk zijn aan 2,13 en 18,79
V, voor de 20 GHz PLL zijn deze waarden 2,91 en 18,42 V. De

bijbehorende frequentiebereiken van de veo's z1Jn dan resp.

12,11669 - 12,16201 GHz en 18,9238 - 19,3648 GHZ. OVer het in

lock komen wordt in de volgende paragraaf nog even op

teruggekomen.

4.5.2. De PLL's in lock

Indien de PLL's in lock z1Jn zal de spanning over de weerstand

van 4k22 in de integrator nul Volt bedragen. De condensator

van 4n7 is nu tot een bep. waarde opgeladen en zal deze

waarde, zolang de PLL in lock blijft, ook behouden. De

condensatorspanning is nu bepalend voor de varactorspanning V2

van de GUNN oscillator. Voor de 12 GHz PLL is gebleken dat

deze spanning, teneinde de ruis te minimaliseren, 5,5 V moest

bedragen. Deze spanning is m.b.v. een schroef op de GUNN me

chanisch instelbaar. Bij de 20 GHz bedraagt deze spanning

echter 4 V. Deze zou hoger kunnen zijn maar is niet meer

m.b.v. de instelschroef in te stellen omdat deze is

afgebroken. Deze schroef zit m.b.v. borglak verankerd in de

opening zodat, indien gewenst, eerst de borglak moet worden

verwijderd, waarna de GUNN is in te stellen door de schroef

dieper of minder diep in het gat te steken. Waarbij het dieper

in het gat steken een hogere varactorspanning tot gevolg

heeft. Omdat er in de locktoestand geen stroom door de conden

sator loopt moet er dus voldaan zijn aan de volgende relatie:

V4 - V1

100E3

V1 - V3=
2E6

(56)
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V1 zal t.g.v. de tegenkoppeling van de Ope Amp. in de
integratorschakeling gelijk zijn aan ongeveer 10 mV, terwijl

V3, afhankelijk van de toestand waarin de ST zich bevindt, 1,9
of 425 mV kan bedragen. Deze toestand wordt aangegeven door de

antiparallelschakeling van de twee LED's. Deze LED's zijn op
de oscillatorplaat echter niet meer zichtbaar.

Door de brede hysterese van de ST's, het verschil van de

uiterste waarden van V2, is het mogelijk dat, voor beide
PLL's, de uitgangen van de ST's in de locktoestand of 0,1, of

22 V kunnen bedragen.
V3 is in dit geval dan resp. 1,9 of 425 mV. Voor V4 voIgt dan:

V1=10 mV

V3=1,9 mV -- 10-5 (V4-10-2) = 5*10-7 (10-2-1,9*10-3)

V4=10,4 mV

(57)
V1=10 mV

V3=425 mV _ 10-5 (V4-10-2) = 5*10-7 (10-2-425*10-3)

- V4=-10,7 mV

V4 moet dus aan de waarden die door (57) gegeven worden
voldoen. Dit zijn de enige waarden van V4 waarbij de beide

PLL's in lock zouden kunnen zijn. Met (4) geldt voor V4 met

tijdsafhankelijkheid:

en K =d

V.V
1. 0

2E

Kd is nu de conversiefactor van de beide mixers MXR. Eerder

werd echter gesteld dat deze mixers bij de berekeningen

achterwege konden worden gelaten. Bij de ruisbepalingen en bij

de bepaling van de overdracht H(jw) is dit ook zondermeer toe

gestaan omdat de ruis aan de ingang van de offsetfrequentie

veel lager zal zijn dan de ruis aan de hoogfrequente ingang.
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Voor de bepaling van V4 is het in dit geval beter om de

Iaagfrequente mixers, MXR, weI in de berekeningen mee te

nemen. Het gemeten ingangsvermogen, L.O.ingang, van deze
mixers bedraagt 13 dBm.

P.=13 dBm = 19,9E-3 W
1

met Z=50 n geeft dit voor

V.= (19,9E-3*2*50)1/2
1

V. :
1

= 1,4 V

I.g.v. van de 12 GHz PLL bedraagt het uitgangsvermogen, dit is

dus het uitgangsvermogen van de GUNN, 21,5 dBm. (zie de meet

resultaten) Hiervan wordt 20 dB uitgekoppeld dat als R.F.

signaal dienst doet voor de DMS 26 mixer. Deze mixer heeft een

conversieverlies van 7 dB, zodat aan de I.F. uitgang van deze

mixer voor het uitgangsvermogen geIdt:

P = -5,5 dBm
o

met een frequentie van f.ref.

Het vermogen dat nu aan de R.F. ingang van de beide mixers MXR

aangeboden wordt kan nu met een marge van 20 dB geregeld

worden. Met de extra versterking van ongeveer 28 dB geldt voor

dit vermogen dus:

2,5~PO~22,5 dBm

0,42~V ~4,2 V
o

Voor MXR in de 12 GHz PLL, in dit geval het type SBL1, geldt

dat E:::1, 7 .

V/rad

HetzeIfde verhaal gaat op voor de 20 GHz PLL, dan geldt voor

Kd echter:

V/rad

Het is duideIijk dat er met de twee mogelijke waarden voor V4,

10,4 en -10,7 mV, zal gelden:

(58)
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De PLL's hebben in lock zich dus zodanig bijgeregeld dat de
fasefout nagenoeg gelijk aan nul is, ge~0.

Deze kan nu net iets groter dan nul zijn: V4=10,4 mV of

net iets kleiner dan nul zijn: V4=-10,7 mV
Nu is ook het in lock geraken van de PLL's beter te begrijpen:
Indien de 12 of 20 GHz PLL uit lock is geraakt, dan zal de
bijbehorende GUNN t.g.v. de sweepprocedure een bep. frequen

tieband doorlopen, waarvan de grenzen m.b.v. een schroef op de

GUNN ingesteld kunnen worden. Voor de 20 GHz PLL is deze

schroef dus m.b.v. de hand te verstellen, waarna deze weer
geborgd dient te worden m.b.v. enige borglak.

Zodra de frequentie van de GUNN nu gelijk is aan 42*f.ref., in

het geval van de 12 GHz PLL, of indien deze gelijk is aan

69*f.ref. in het geval van de 20 GHz PLL, zullen de PLL's
vergrendelen indien tevens is voldaan aan de voorwaarde:

Kdge=10,4 mV en V3=1,9 mV, of aan Kdge=-10,7 mV en V3=425 mV.

(In feite is dit dus weer voorwaarde (56» Indien de fase van
de veo nog niet voldoende is bijgeregeld, zodat er b.v. geldt:

Kdge=10,4 mV en V3=425 mV, dan is er dus nog niet aan (56)

voldaan en zal de sweepprocedure worden voortgezet totdat er

weI aan (56) is voldaan. Dit sweepen kan in het ongelukkigste

geval weI enkele cycli duren.

Voor V4 is de conversiefactor van mixer MXR van belang. Deze

Kd is afhankelijk van de ingangsvermogens aan de L.O. en R.F.

ingangen. Door de waarde van V4 en die van V3, ligt de waarde

van V1 natuurlijk ook vast. Deze is op de juiste waarde in te

stellen door de potmeter van 20k. Deze instelling en de

instelling van de 0-20 dB verzwakker, t.b.v. de Kd van de

mixers, dienen zodanig te zijn dat er aan relatie (56) voldaan

kan worden. Indien dit niet zo is zullen de beide PLL's nooit

in lock komen. Er is al gesteld dat V1 op ongeveer 10 mV is

ingesteld. Afhankelijk van de instelling van de 0-20 dB
verzwakker zal 9 dus groter of kleiner worden, om met verme-e
nigvuldiging met Kd de vereiste V4, 10,4 of 10,7 mV, te geven.
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Indien de verzwakking groter wordt, wordt Kd kleiner, wat tot

gevolg heeft dat, teneinde een constante V4 te houden, Be

groter zal worden. Op een gegeven moment zal de PLL uit lock

vallen omdat Be steeds groter wordt, terwijl de PLL er naar

streeft over een zo minimaal mogelijke fasefout, Be~O, te

beschikken. Oit is dus strijdig met elkaar, wat tot gevolg

heeft dat Kd aIleen over een beperkt gebied regelbaar zal

z1Jn. In de praktijk is dit regelgebied i.h.a. niet gelijk aan

de eerder afgeleide grenzen van 0,17 en 1,7 Vjrad, voor de 12

GHz PLL en 0,11 en 1,1 Vjrad voor de 20 GHz PLL.

Er is al gesteld dat de loopbandbreedtes bepaald worden door

de Kd's van de beide OMS 26 mixers. Oe 0-20 dB verzwakkers

hebben nu in zoverre invloed dat hiermee de loopbandbreedtes

enigszins geregeld kunnen worden. Hierbij moet men dan weI

rekening houden dat de instelling zodanig moet blijven dat er

aan (56) voldaan wordt en dat de locktoestand niet verIoren

raakt t.g.v. een verhoging van de faseruis achter de mixer.

4.5.3. Oe loopbandbreedtes van de 12 en 20 GHz PLL's

Eerst wordt de 12 GHz PLL loopbandbreedte bepaald, daarna

voIgt de bepaling van de 20 GHz PLL loopbandbreedte.

Het 42*f.ref. signaal heeft een vermogen van -5 dBm.
~ V.=0,18 V

1

Het vermogen uit de GUNN oscillator bedraagt 21,5 dBm, waarvan

er 1,5 dBm aan de R.F. ingang van de OMS 26 mixer belandt.

~ Vo=0,38 V

Voor de OMS 26 mixer geldt dat in dit geval ~0,2

~ Kd=0,17 Vjrad

Voor de Ko van de 12 GHz GUNN veo geldt Ko=2,72E6 radjVs

uit (14) en fig.11 voIgt nu T1 =4,7E-4 s, T2=1,098E-5 s
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uit (18) voIgt:
1/2

w =( 2,72E6*0,17) = 31,4 kHz
n 4,7E-4

E= 1,98E-5 28,5E3 = 0,31
2

Met (23) voIgt nu voor Bn12 GHz:

B = 31,4E3 (4*0,31 + 1
n12 GHz 8 0,31 = 17,5 kHz

In het geval van de 20 GHz PLL geldt voor het 69*f.ref.

signaal dat het vermogen hiervan -37 dBm bedraagt.

~ Vi =4,5 mV

Het uitgangsvermogen van de 20 GHz GUNN veo bedraagt 18 dBm

~ Vo=0,25 V

E is in dit geval ongeveer gelijk aan 5E-3

~ Kd=O,ll V/rad

Voor de 20 GHz GUNN geldt een Ko van 28,4E6 rad/Vs

Verder zijn T 1 en T2 gelijk aan die voor de 12 GHz PLL.

~ w =81,5 kHz
n

E=0,8
Met (23) voIgt nu voor Bn20 GHz:

Bn 20 GHz=45,3 kHz

De beide loopbandbreedtes z1Jn dus veel groter dan de eerder

voor een PLL gestelde ideale bandbreedte van ongeveer 100 Hz.

Deze laatste bandbreedte geldt echter voor een PLL die in een

ontvanger is opgenomen (hoofdstuk 6). Van deze PLL wordt

verwacht dat het ingangssignaal over een bep. frequentiemarge

te volgen moet zijn. Dit ingangssignaal is i.h.a. behept met

een behoorlijke hoeveelheid thermische ruis, waarvoor de
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systeemruistemperatuur de bepalende factor is. Om nu te

voorkomen dat de PLL t.g.v. deze thermische ruis uit lock valt
moet de bandbreedte in de orde van 100 Hz zijn. Bij deze
bandbreedte is ook de situatie m.b.t. de binnenkomende
faseruis geoptimaliseerd omdat men er wel van uit mag gaan dat
bij de masteroscillator in de satelliet, het meeste faseruis

vermogen in een bandje van 100 Hz rond de draaggolf geconcen
treerd zit. (Aanschouw hiervoor ter verduidelijking de figuren

12 en 13.)
De loopbandbreedte mag in dit geval overigens best in de orde
van enkele tientallen kHz zijn omdat de faseruis t.g.v.

thermische ruis aan de ingang toch pas voor hoge offsetfre
quenties, >50 kHz, een rol van betekenis gaat spelen. Beschouw

hiertoe tabel 4 en de berekende waarden voor de faseruis
t.g.v. thermische ruis (55). De PLL's zijn door de grote

bandbreedtes in staat een groot gedeelte van de binnenkomende

faseruis, t.g.v. de vermenigvuldigde masterfrequentie, te

volgen. Terwijl de faseruis t.g.v. thermische ruis niet ter
zake doet omdat deze binnen de bandbreedte t.o.v. de faseruis
van de vermenigvuldigde masterfrequentie te verwaarlozen is.
Het grote nadeel van de grote bandbreedtes is echter dat de
faseruis aan de ingangen, L.O. ingangen van de DMS 26 mixers,

van de PLL's, ook aan de uitgangen van deze PLL's verschijnt

en dus door de eerste mengtrap naar het I.F. niveau wordt

gemengd. Indien dit een bezwaar mocht zijn kunnen de

bandbreedtes worden verkleind m.b.v. de 0-20 dB verzwakkers.
Dit gaat uiteraard gepaard met een verlies in betrouwbaarheid

omtrent het in lock blijven van de PLL's en dus omtrent de
betrouwbaarheid van de lokale oscillator. (het voldoen aan

(56»
Men kan de loopbandbreedte ook aanpassen door de T'S van het
loopfilter aan te passen. Men dient er dan echter wel rekening

mee te houden dat dan ook de conditie (56) en de sweeptijd

veranderen. Er moet dus naar een zo'n optimale instelling van

de beide PLL's worden gestreefd. Alleen zo is minimale
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uitgangsfaseruis te bereiken en kan er worden voldaan aan

(56). Door metingen aan de diverse vermogens- en ruisspectra
is de optimale instelling bepaald.

4.6. Metingen van de vermogens- en faseruisspectra

De vermogensspectra werden gemeten met de Hewlett Packard
spectrumanalyser, door de uitgang van het te meten object met

de ingang van de spectrumanalyser te verbinden. Gemeten werden

het - vermogensspectrum van de masteroscillator
- vermogensspectra van de hoogfrequente PLL

ingangssignalen
- vermogensspectra van de PLL uitgangssignalen

De frequentie-onnauwkeurigheid van de spectrumanalyser

bedraagt Af=(±f *lE-9 + 0,02*f + 10) Hzc span
met f c de centrale frequentie en f span de frequen-

tiespan waaronder gemeten werd.

De faseruisspectra (faseruisvermogensdichtheden) werden

eveneens met de HP spectrumanalyser gemeten, zij het dan dat

deze nu werd bestuurd door een externe computer, waarop het
programma draaide dat de faseruismetingen uitvoerde.
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4.6.1. Resultaten van en cOmmentaar op de vermogensspectra
metingen

Fig.15 geeft de vermogensspectra van de masteroscillator, bij
een span van resp. 100 en 500 Hz. Bij deze spans horen

frequentie-onnauwkeurigheden van resp. ±12,1 en ±20,1 Hz.
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Het brede karakter van de spectra is het gevolg van de

faseruis. Uit het spectrum met de span van 100 Hz valt nu af

te lezen dat de over de tijd gemiddelde uitgangsfrequentie,

dit is de frequentie met het grootste spectrale vermogen,

141,120535 ± 12,lE-6 MHz bedraagt en gelijk is aan de gewenste

frequentie, fig.S. Deze frequentie is nu de frequentie die de

masteroscillator t.g.v. de faseruis gemid-
deld over de tijd aanneemt. In het spectrum met de span van

500 Hz is tevens de "50 Hz brom" te zien. Deze brom is hier

wel'iswaar 70 dB t.o.v. het vermogen van de gemiddelde uit

gangsfrequentie (15,1 dBm) onderdrukt, maar kan toch een

serieuze rol gaan spelen bij kleinere signalen. Deze brom is

moeilijk weg te filteren en zal zich manifesteren als

faseruis.

De figuren 16 A en B geven, bij vier verschillende spans, de

vermogensspectra aan de uitgang van de 12 GHz lokale

oscillator.
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Ook hier is het brede karakter weer het gevolg van de

faseruis. Tevens is te zien dat de spectra met de 100 en 200
Hz spans een stuk "onrustiger" zijn dan de spectra van de

masteroscillator. Dit duidt op een hoger faseruisvermogen, dat

uiteraard de hogere frequentie als oorzaak heeft. Voor het
spectra met de 100 Hz span bedraagt de frequentie

onnauwkeurigheid ± 24 Hz. De uitgelezen oscillatiefrequentie

bedraagt dus 12,136.365592 ± 24E-9 GHz. In de spectra met de

kleinere spans is weer de "50 Hz brom" te herkennen. Het

vermogen van de uitgelezen frequentie, de frequentie die de

oscillator gemiddeld over de tijd aanneemt, bedraagt 21,5 dBm.

Aangezien de te gebruiken mixer in de eerste mengtrap,
de DMSl-26A RHG, een lokaal vermogen eist van 7 tot 10 dBm, is

dit dus ruim voldoende.

De figuren 17 A en B geven dezelfde spectra, maar nu aan de

uitgang van de 20 GHz lokale oscillator. Ook hier is te zien

dat de spectra t.g.v. de verhoogde faseruis, onrustiger zijn

dan de spectra van de masteroscillator. De "50 Hz brom" is

hier overigens ook weer op te vatten als faseruis. De

frequentie-onnauwkeurigheid bedraagt voor het spectra met de

100 Hz span ±31 Hz. De gemiddelde uitgangsfrequentie van de 20

GHz lokale oscillator bedraagt dus 19,19239209 ± 31E-9 GHz,

met een vermogen van 18 dBm. Het vereiste L.O. vermogen van de

eerste mengtrap, de M2-26 mixer, bedraagt 7-10 dBm. Het

vermogen van 18 dBm is dus ruim voldoende om drie mixers aan

te sturen.
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De beide osciIIatiefrequenties wijken dus iets af van de
gewenste osciIIatiefrequenties, par 4.1. Hun verhouding
bedraagt echter nog weI 68/43, wat dus inhoudt dat de 100 kHz
I.F. frequentie uiteindeIijk weI gerealiseerd kan worden.
Indien even aangenomen wordt dat de sateIIietfrequenties in
tabel 1 exact zijn, dan gelden er voor de 12 en 20 GHz I.F.

frequenties achter de eerste mengtrap resp.
365,500410 ± 24 MHz en 578,000910 ± 31 MHz. De afwijking van

de gewenste I.F. waarde op 12 GHz bedraagt 410 ± 24 Hz. uit
[11] bIijkt dat deze afwijking gemakkeIijk door de 12 GHz

PLL-ontvanger te volgen is, zodat er inderdaad met een
uiteindeIijke I.F. frequentie van 100 kHz gerekend mag worden.
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In fig.18 z1Jn tenslotte de beide spectra gegeven van de

hoogfrequente ingangen van de beide PLL's. De ingangsvermogens
bedragen hier resp. -5 en -37 dBm.
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4.6.2. Resultaten van en commentaar op de faseruisspectra
metingen

De faseruisspectra van de hooqfrequente PLL inqanqssiqnalen,

met als frequentie de offset t.o.v. de carrier, worden qeqeven

in de figuren 19 A en B. Iedere qrafiek bestaat uit twee

lijnen die een onder en bovenqrens vormen.
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Fiq.19 A Faseruisspectrua van het hoogfrequente 12 GHz

PLL inqaDCJssignaal.
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Fiq.19 B Faseruisspectrua van het hooqfrequente 20 GHz

PLL inqanqssignaal.

Uit de grafieken blijkt dat de gemeten faseruis aan de

ingangen van de PLL's 10 tot 15 dBm hoger ligt dan de

verwachte faseruis van tabel 4. Schijnbaar is de
masteroscillator niet zo goed als de specificaties doen

vermoeden. Tevens kan het zijn dat er het gehele spectrum
in tabel 4 vermeerderd wordt met een constante term t.g.v.

misaanpassingen, dissipatie in het circuit, of een hogere

faseruis dan die door (55) gegeven wordt. De piek bij een

offsetfrequentie van 100 Hz is het gevolg van de 1150 Hz brom ll
,

die dus als faseruis was op te vatten.
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Tevens is, vooral bij de kleinere frequenties, het 1/f

karakter te herkennen. Voor hogere offsetfrequenties, >40 kHz,

gaan de spectra vlak lopeno Dit is dus het "flat phase" gebied
in fig.12.

De figuren 20 A en B geven de fasespectra aan de uitgangen van
de 12 en 20 GHz lokale oscillator.
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USB NOISE MEASUREMENT
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Fig.20 B Faseruisspectrum. van het 20 GHz PLL uitgangssignaal.

Voor offsetfrequenties< 15 kHz voor de 12 GHz PLL en < 40 kHz
voor de 20 GHz PLL, zijn de spectra nagenoeg gelijk aan die
van de hoogfrequente PLL ingangssignalen. Er mag dus worden

aangenomen dat de beide GUNN veo/s zeer weinig faseruis aan de

inkomende faseruis toevoegen. Het faseruisvermogen voor

offsetfrequenties > 15 kHz voor de 12 GHz PLL en >40 kHz voor
de 20 GHz PLL is echter minder dan de faseruis voor dezelfde

offsetfrequenties op de hoogfrequente ingangen. uit de spectra

voIgt dat deze ingangsfaseruis voor dergelijke hoge
frequenties hoofdzakelijk uit "flat phase noise" bestaat. Het
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lagere faseruisspectrum aan de uitgangen van de PLL's is, bij

deze hogere offsetfrequenties, het gevolg van de filterwerking

van de beide PLL's. De aan de ingangen aanwezige faseruis

wordt t.g.v. de beperkte loopbandbreedte niet in zijn

totaliteit naar de uitgang doorgevoerd.

De faseruis van de 12 GHz PLL neemt voor hogere frequenties

sneller af dan de faseruis bij hogere frequenties van de 20

GHz PLL. Dit duidt op een kleinere loopbandbreedte van de 12

GHz PLL. Wat overigens ook al uit de berekeningen van par.

4.5.3. is gebleken. De kleinere bandbreedte volgt echter ook

uit het feit dat de faseruis van de 12 GHz PLL al bij een

offsetfrequentie van 15 kHz t.o.v. het ingangsspectrum, begint

af te nemen. Voor de 20 GHz PLL ligt dit punt bij een offset

frequentie van ongeveer 40 kHz. De gemeten loopbandbreedtes

komen overigens goed overeen met de verwachte, berekende,

loopbandbreedtes van 17,5 en 45,3 kHz.

Door tenslotte de faseruisspectra te vergelijken met het

spectrum van een reeds op de TOE vervaardigde oscillator op 13

GHz, fig.21, mag men concluderen dat de ontworpen lokale

oscillator voor het Olympus experiment als goed te betitelen

is.
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Fiq.21 Faseruisspectrua van een 13,585 GHz TOE oscillator.

[9]

4.7. Conclusies

De 12/20 GHz lokale oscillator is voor het Olympus experiment

goed bruikbaar. De frequenties hebben de juiste waarde, de

uitgangsfaseruis is vergelijkbaar met die van andere, reeds

gebruikte lokale oscillatoren en het uitgangsvermogen is ruim

voldoende.
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Een oscillator die gebruik maakt van een vermenigvuldigde

masterfrequentie heeft als nadeel dat de faseruis toeneemt met

het kwadraat van de vermenigvuldigingsfaktor. Tevens dient er

versterkt te worden omdat vermenigvuldigen verliezen geeft.

Door nu aan de uitgang van de vermenigvuldigingsketen een PLL

op te nemen zal de faseruis t.g.v. de filtereigenschappen van

de PLL worden verminderd. Het aanwezige AM ruisvermogen is

hierbij, zeker na vermenigvuldiging, t.o.v. het faseruisvermo

gen, te verwaarlozen.
Een bijkomstig voordeel van de PLL is dat de in de PLL aanwe

zige veo voor voldoende lokaal oscillatorvermogen zorgt.
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DE I. F. YERSTERKERS

Fig.6 in hoofdstuk 3 geeft aan waar de I.F. versterkers zich

in het 12/20 GHz ontvangsysteem bevinden. Deze versterkers

hebben als doel: - zorgen voor voldoende systeemversterking

- selectiviteit
- zorgen dat de invloed van de ruis t.g.v.

opvolgende componenten wordt verminderd

Het ontvangen satellietsignaal zal in de regel zeer zwak zijn.

Door het ontbreken van 20 GHz LNA's en de verzwakking t.g.v.

het Front End met de eerste mengtrap, zal het signaal achter

deze mengtrap nog zwakker zijn. Om er nu voor te zorgen dat de

I.F. ontvanger toch volledig of voldoende wordt uitgestuurd,

worden er achter de eerste mengtrap z.g. I.F. versterkers

geplaatst, die in het 12 en 20 GHz systeem dus geschikt zijn

voor resp. 365,5 en 578 MHz.

De verzwakking van het Front End met de eerste mengtrap heeft

een nadelige invloed op het ruisgetal van het ontvangsysteem.

De I.F. versterkers beschikken over een laag ruisgetal en een

hoge versterking, waardoor de invloed van de ruis t.g.v. de op

deze versterkers volgende componenten zal worden verminderd.

De opvolgende componenten zUllen nu dus een te verwaarlozen

bijdrage leveren tot het totale ruisgetal van het 20 GHz

ontvangsysteem.

Belangrijk is dus dat de versterkers over voldoende verster

king beschikken, teneinde de I.F. ontvanger voldoende uit te

sturen en de invloed van de ruis t.g.v. opvolgende componenten

te verminderen. Naast deze versterking dienen ze ook nog over

een zo laag mogelijk ruisgetal te beschikken zodat de verster

kers minimaal bijdragen tot het totale ruisgetal.
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Het totale aantal benodigde I.F. versterkers voor het 20 GHz

ontvangsysteem bedraagt vier:

- Twee 578 MHz versterkers in de twee takken voor de ontvangst

van de 20 GHz V en H gepolariseerde kanalen.

- Een 578 MHz versterkers voor de 20 GHz tracking-ontvanger.

- Een 365,5 MHz versterker voor de 12 GHz ontvanger t.b.v. het

vergrendelen van de 20 GHz ontvanger aan het satellietsig

naal. De 12 GHz ontvanger is een z.g. PLL ontvanger.

(hoofdstuk 6, [11])

5.2. Vermogensbeschouwingen en versterkerspecificaties

Voor het ontvangen signaalvermogen achter de antenne geldt

voor de 12 en 20 GHz de onderstaande berekening:

12 GHz 20 GHz V/H Co

EIRP dBm dBm 40 54

Vrije ruimte demping dB 206,2 210,2

Atmosferisch verlies dB 0,3 0,4

Antenne richtfout dB 0,2 0,3

Antennewinst (5,5m) dB 54,2 + 58,2 +
-112,5 -98,7

Extra verliezen dB 0 + -3-3=-6 +
Ontvangen vermogen dBm -112,5 -104,7

In het 20 GHz systeem heeft men oorspronkelijk een verlies van

3 dB t.g.v. het schakelen tussen twee polarisaties. Het gevolg

hiervan is dat het vermogen van de twee 100 kHz spectraalcom

ponenten (zowel de V, als de H polarisatie heeft dus een

spectraalcomponent op 100 kHz) met een factor vier is afgeno

men. Omdat het signaal uiteindelijk op 100 kHz, met een

bandbreedte van 2 Hz, wordt gefilterd (Hfdst.6, [11]), worden

aIle harmonischen van 933 Hz uit het signaal verwijderd. Dit

geeft weer een verlies van 3 dB, zodat de
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totale, extra, verliezen 6 dB bedragen. Deze 6 dB is ook te

verklaren als gevolg van het feit dat het vermogen in de
draaggolf met een factor vier is afgenomen en 10log4=6 dB.

5.2.1. Het 12 GHz vergrendelsysteem

G6

F6

va.nger
I.F. ant

SF.I
fc=12,501866 GHz

B=25 MHz

L.D.

G4=-7dB
F4=7dB

Front End

G2=15dB

F2=3,6dB

L.N.A.

t

Fig.22 geeft het 12 GHz ontvangsysteem dat wordt gebruikt voor

het vergrendelen van de 20 GHz ontvanger aan het satellietsig
naal. Hier zit ook de 3 dB splitter in verwerkt die het sig

naalvermogen in twee gelijke delen splitst t.b.v. de 12 GHz
TUE ontvanger en de hier te bespreken 12 GHz ontvanger.

referentle

I vla.k

I
I
I
I

Fig.22 Schema 12 GHz vergrendelontvanger.

Voor ieder blok is het ruisgetal en de versterking, c.q.

verzwakking gegeven. Het feit dat het ruisgetal van de mixer

(DMSl-26A RHG) gelijk is aan het negatieve conversieverlies
van de mixer (het conversieverlies is op te vatten als de

verzwakking) is het gevolg van het spiegelfilter, S.F., voor
de mixer, waardoor de ruis op de spiegelfrequentie niet naar

I.F. niveau wordt gemengd.
Op het referentievlak bedraagt het signaalvermogen dus
-112,5 dBm. Aan de ingang van de I.F. versterker bedraagt het
vermogen -110,5 dBm. Metingen aan de PTT I.F. ontvanger hebben

uitgewezen dat deze ontvanger wordt overstuurd zodra het

ingangsvermogen -65 dBm bedraagt. De "Automatic Gain
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Control" in deze ontvanger, [11], was in deze situatie dus

nagenoeg uitgeschake1d. Zo werd deze AGC maximaa1 bij een

ontvanger ingangsvermogen van -105 dBm. (ontvanger net uit
lock)

A1s 365,5 MHz I.F. versterker werd een reeds voorhanden PTT

versterker gebruikt met een versterking van 32 dB en een

ruisfaktor van 1,3 dB.

Bij clear sky bedraagt het ingangsvermogen van de I.F.

ontvanger, met het toepassen van de ge1everde versterker, dus:

Pi=-78,5 dBm

Dit vermogen is dus vo1doende om de ontvanger vo1doende uit te

sturen. Of het echter ook vo1doende is voor een rede1ijk,

20 dB, dynamisch bereik za1 door berekeningen en metingen nog

worden aangetoond.

Voor het ruisgeta1 van het 12 GHz ontvangsysteem ge1dt m.b.v.

de formu1e van Friis [8]:

F -1 F -1 F-1
F=F +~ + __3__ + 4 +

1 G1 G1G2 G1G2G3

F -15

G1G2G3G4
+

F -16

G1G2G3G4G5
(58)

Invu11en van (58) met G5=32 dB en F5=1,3 dB geeft:

F=1,07 + 1,38 + 0,09 + 0,51 + 0,22 = 3,27

1010g3,27= 5,1 dB

Waarbij de 1aatste term van (58) verwaar100sd is omdat de

inv10ed van deze term door de I.F. versterker minimaa1 is.

Voor de effectieve ruistemperatuur van de ontvanger ge1dt:

= (3,27-1)290 K = 658,3 K

(59)

[9] geeft voor de antennetemperatuur voor 12 GHz: Ta=14,3 K
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De systeemtemperatuur, op het referentievlak, bedraagt nu:

Ts=Ta + Teff

= 672,6 K

Het spectraal ruisvermogen ~ is nu op het referentievlak
gelijk aan:

~=kTs = 1,38E-23*672,6=9,28E-21 W/Hz

10Iog9,28E-21= -200,3 dB/Hz = -170,3 dBm/Hz

Voor de C/~ verhouding bij clear sky geldt nu:

C/~=57 , 8 dBHz

(60)

Uit [11] blijkt dat de loopbandbreedte van de 12 GHz ontvanger

ongeveer 240 Hz bedraagt. Dit geeft voor de clear sky

signaal-ruisverhouding van het 12 GHz ontvangsysteem:

S/N=57,8-10Iog240= 34 dB

Indien er zich regen op het satellietpad bevindt zal de

signaal-ruisverhouding t.g.v. deze regen slechter worden. De

uitgezonden golven ondervinden n.l. een absorptie. Tevens zal

er vermogen t.g.v. "scattering" aan de druppels uit de banen

worden gestoten, terwijl er t.g.v. het niet bolvormig zijn van

deze druppels ook nog een polarisatiedraaiing optreedt, [10],

waardoor er achter de antenne niet het voltallige vermogen in

de CO-tak van het 12 GHz Front End wordt uitgekoppeld.

De regen is dus op te vatten als een verzwakker en geeft dus

ook een toename van de antenneruistemperatuur Ta.

In [10] zijn een aantal aanbevelingen door de CCIR omtrent de

te verwachten regendemping te vinden. Uit fig.23 voIgt dat

Nederland zich in regengebied 3 bevindt en dat er in Nederland

tijdens 0,001% van de tijd een regenintensiteit van 82 mm/h of

meer voorkomt.
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uit fig.24 valt nu af te lezen dat de specifieke verzwakking
t.g.v. deze regenintensiteit op 12 GHz ongeveer 4,5 dB/km
bedraagt.

j 10- ArrowsIII
"0 indicate
c till ¥lII~
~ at opticalc

I
frequencies

c;

~
'¥
co.
en 0·1

0-01 ~~L.LI...J"""""'~....LL."""""...L.I.L~=---'....I...J....u........J
I 10 100 1000

FrtqUlnCy. GHz
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Fiq.24 Specifieke reqenverzva.kki.nq. [10]

Het valt te verwachten dat een hevige regenbui lager "hangt"

dan een lichte regenbui. Tevens is het zo dat straalbanen

onder een kleine elevatiehoek een langere weg door de regen

moeten afleggen dan straalbanen onder een grotere elevatie

hoek. De in de regen afgelegde weg is dus een functie van de

regenintensiteit en de elevatiehoek. Men heeft nu een effec

tieve weglengte gedefinieerd.



- 79 -

Deze weglengte wordt als functie van de elevatiehoek, met de
regenintensiteit als parameter, gegeven door fig.2S.
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Fiq.25 Effectieve weqlenqte van straalbanen in een reqenbui.

[10]

Uit fig.2S voIgt dan met een elevatiehoek van 26 graden en een
intensiteit van 82 mm/h , een effectieve padlengte van 3 km.

De regenverzwakking is nu het produkt van de specifieke regen

verzwakking en de effectieve padlengte en bedraagt voor 12 GHz

dus:

Ar =3*4,S=13,S dB

Dit is dus de regenverzwakking die 0,001% van de tijd in
Nederland voorkomt. In Eindhoven zijn echter in een periode

van ongeveer 3 jaar, een vijftal events waargenomen, waarbij

de regenverzwakking op 11,7 GHz ongeveer 20 dB bedroeg. Het is
dan dus ook beter om in het vervolg op 12 GHz uit te gaan van

een regendemping van 20 dB.
Onder deze regenomstandigheden worden het signaalvermogen en

de systeemruistemperatuur op het referentievlak, fig.22, dus

gelijk aan:

C=-112,S-20=-132,S dBm

TS=Ta+Teff=290+6S8,3=948,3 K
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De c/~ verhouding wordt nu voor zware regenval:

C/~=36,3 dBHz ~ S/N=12,4 dB

De signaal-ruisverhouding is t.o.v. de verhouding bij clear
sky met 21,6 dB afgenomen. Voor een goed ontworpen PLL-systeem
geldt dat deze nog zeker in lock is als de aangeboden
signaal-ruisverhouding ongeveer 10 dB bedraagt. De aangeboden

signaal-ruisverhouding aan de 12 GHz PLL ontvanger bedraagt
bij zware regenval echter 12,4 dB, zodat mag worden aangenomen
dat de ontvanger in lock zal blijven. Dit wordt nog eens

bevestigd door het feit dat het signaalvermogen aan de ingang

van de I.F. ontvanger, bij zware regenval, nog altijd
-110,5-20+32=-98,5 dBm bedraagt, zodat de vereiste -105 dBm
ruim zal worden gehaald. Het door regen vereiste dynamisch

bereik van 21,6 dB zal dus met het toepassen met de I.F.

versterker met een versterking van 32 dB en een ruisfactor van
1,3 dB dus zeker worden bereikt.

Echter, een regendemping van 20 dB op 12 GHz is zeer

sporadisch. De demping op 20 GHz zal bij een dergelijke
demping op 12 GHz natuurlijk nog groter zijn, waardoor het
totale systeem toch niet meer te vertrouwen is omdat de

tracking-ontvanger hoogstwaarschijnlijk al is uitgevallen.
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5.2.2. Het 20 GHz meetsysteem

Fig.26 geeft het schema van het 20 GHz meetsysteem. Er is hier
maar een tak van de in werkeIijkheid twee takken geschetst.

In de twee takken existeren dus, afwisselend met een frequen
frequentie van 9JJ Hz, de Co- en Cross-signalen.

Gl=-3,8dB
Fl=3,8dB

referentie

I vLo.k

I
I
I
I

R,F.

L.O.

IF,

G3
F3

G4
F4

IF, ont
:;-------i

vo.nger

Front End

G2=-9dB

F2=9,6dB

t

Fiq.26 Schema van een tak van het 20 GHz lIleetsysteem.

uit de figuur valt op te maken dat het ruisgetal van de mixer
nu niet geIijk is aan de negatieve verzwaking van deze mixer.

Dit komt omdat deze mixer (M2-26 RHG) niet van het "image

rejection" type is, zodat nu de ruis op de spiegelfrequentie

aan de R.F. ingang, weI naar de I.F. uitgang van de mixer

wordt geconverteerd. Volgens [2 pp.1J8] geldt voor de

effectieve ruistemperatuur van een dergeIijke mixer met ruis

op de spiegelfrequentie de volgende betrekking:

(61)

met Td de effectieve diode temperatuur

Voor een goed ontworpen mixer geldt dat Td~J50 K.
Aan de R.F. ingang van de mixer bevindt zich op 20 GHz het

signaal met additieve thermische ruis op To, maar op de

spiegelfrequentie, 19,192 GHz - 578 MHz, bevindt zich ook

thermische ruis op To.
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De ruistemperatuur aan de uitgang van de mixer in fig.26
bedraagt dus:

TU=G2(Teff+2TO)=0,126{350(7,94-2)+2*290}= 335 K

De ruisfactor is nu het quotient van Tu en G2*To: [2 pp.144]

335
F2= 0,126*290 = 9,17 ~ F2=10Iog9,17=9,6 dB

Het totale ruisgetal van het 20 GHz systeem is m.b.v. de

formule van Friis gelijk aan:

F3-1F=2,4 + 19,4 +
G1G2

Metingen aan de I.F. ontvanger hebben uitgewezen dat deze

maximaal is uitgestuurd (10 V piek-piek voor het 100kHz

uitgangssignaal, [11]) bij een ingangssignaal (578 MHz) van

-85 dBm.

Op het referentievlak in fig.26 bedraagt het ontvangen satel

lietvermogen -101,7 dBm. Hierbij is dus aIleen het 3 dB

verlies t.g.v. het schakelen tussen de polarisaties in

rekening gebracht. Aan de ingang van de I.F. versterker is dit

vermogen verzwakt tot -114,5 dBm. Het vereiste ingangs

vermogen aan de I.F. ontvanger bedraagt -85 dBm, zodat G3

minimaal 29,5 dB moet bedragen.
Er is hierbij dus nog geen rekening met het 3 dB verlies

t.g.v. de uiteindelijke bandbreedte van 2 Hz gehouden omdat de

digitale detektoren nog geen invloed op het ontvangen signaal

hebben gehad.
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Indien nu F3 gelijk wordt gesteld aan 2 dB, dan wordt het
ruisgetal van het totale 20 GHz meetsysteem:

F=2,4 + 19,4 + 11,1 = 32,9

10log32,9= 15,2 dB

Teff=31,9*290 = 9251 K

Dit is een behoorlijk groot ruisgetal. Dit komt omdat er zich
voor de eerste versterker, de I.F. versterker, een totale
verzwakking bevindt van 12,8 dB. Het is dus noodzakelijk dat

de I.F. versterker ook inderdaad een zo laag mogelijk

ruisgetal bezit. De versterking, ~30 dB, van deze versterker

vermindert de ruisbijdrage van de I.F. ontvanger en stuurt

deze ontvanger onder clear sky condities maximaal uit.

Ta bedraagt onder clear sky condities voor 20 GHz ongeveer

25 K, [9]. Voor de C/~ verhouding geldt nu op het referentie
vlak van fig.26:

C/~= -98,7 - 6 - 10log{1,38E-23(25 + 9251)} - 30

= 54,2 dBHz

uit de figuren 23 tim 25 voIgt dat er in Nederland gedurende

0,001% van de tijd op 20 GHz een regenverzwakking van 30,6 dB

te verwachten valt.

Onder deze condities wordt de c/~, rekening houdende met een

toename van Ta van 25 K naar 290K:

C/~= 23,5 dBHz

Het dynamisch bereik van een 20 GHz meetsysteemtak moet dus
minimaal 30,7 dB bedragen. Ook hier zal het dynamisch bereik

in werkelijkheid enkele dB's groter moeten zijn om de afname

van het signaalvermogen t.g.v. "scattering" en polarisatie

draaiing te kunnen waarnemen. Deze beschouwing geldt aIleen
voor de ontvangen co-signalen. Bij clear sky valt het te
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verwachten dat de beide cross-signalen ongeveer 35 dB onder de
beide Co-signalen zullen worden ontvangen. Het gehele
"Cross-gebeuren" speelt zich dan dus ook op een lager niveau
af. De signalen aan de uitgang van de I.F. ontvanger worden
aan vier digitale detectors toegevoerd, appendix B, die een

bandbreedte hebben van 2Hz, [11].

Bij clear sky S/N=(54,2 - 3) dB = 51,2 dB

Bij zware regen: S/N=(23,5 - 3) dB = 20,5 dB

Deze waarden gelden dus voor de Co-signalen. Indien er een
minimale signaal-ruisverhouding van 20 dB wordt geeist t.b.v.

de uitlezing, verkrijgt men voor de Co signalen een dynamisch

bereik van 51,2 - 20 = 31,2 dB. De cross-signalen liggen
echter bij clear sky ongeveer 35 dB onder de Co-signalen. Om

nu toch redelijk "diep" te kunnen meten is voor de metingen
aan de Cross-signalen voor de uitlezing een minimale

signaal-ruisverhouding van 10 dB geeist. Voor de
cross-signalen wordt het dynamisch bereik van de ontvanger dan

dus 51,2 - 10 = 41,2 dB.
Met de I.F. versterkers met G=26 dB en F=2 dB is het dus

mogelijk om een C/~ te bereiken van 60,2 dB/Hz en een
dynamisch bereik van 31,2 dB voor de Co-signalen, tegen 41,2

dB voor de Crosssignalen.
De versterkers mogen best een hogere versterking hebben omdat

daardoor de invloed van de ruis van de opvolgende I.F.

ontvanger nog sterker wordt verminderd. Indien de ontvanger

echter overstuurd raakt dient men achter de versterkers,

verzwakkers op te nemen. Het "ruisvoordeel" van een hogere

versterking dan noodzakelijk is dan echter tot een minimum
beperkt.

uit fig.7 blijkt dat de 20 GHz tracking-ontvanger gebruik

maakt van de TE21-mode. Indien de antenne optimaal op de
OlYmpus is gericht zal deze mode op ongeveer 35 dB onder de
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beide TEll-modes worden uitgekoppeld. (Dit ligt aan de voor
het Olympus-experiment gebruikte uitkoppelaar en aan het feit

dat de TE21-mode minimaal wordt ontvangen als de antenne
precies op de Olympus is gericht.) Omdat de 20 GHz tracking
ontvanger volgens hetzelfde principe werkt als de 20 GHz meet

ontvanger, mag worden aangenomen dat ook deze ontvanger

optimaal werkt als het I.F. ingangsvermogen -85 dBm bedraagt.

uit fig.7 voIgt dat het tracking Front End een totale demping
heeft van 10,8 dBm. Het vermogen van de ontvangen TE21-mode,

die dus niet door de satelleit wordt geschakeld, bedraagt aan
de ingang van de tracking-ontvanger -98,7 - 35 - 10,8 = -144,5

dBm. De 578 MHz I.F. tracking-versterker dient dus over een

versterking van ongeveer 144 - 85 = 59 dB te beschikken.
Ook bij deze versterker is het weer van belang dat het

ruisgetal laag is. Er wordt dan ook uitgegaan van een
ruisgetal van 2 dB.

Er dienen nu dus 3 versterkers te worden gerealiseerd, waarvan

er dus twee t.b.v. de 20 GHz meetontvanger zijn:

20 GHz trackingontvanger 1x G=59 dB, F=2 dB

20 GHz meetontvanger 2x G=26 dB, F=2 dB

5.3. Realisatie van de versterkers

De gewenste versterking is te verkrijgen door het gebruik van

z.g. hybrids uit de "OM" serie van Philips, waarvan appendix B

de datasheets geeft. Deze hybrids zijn bedoeld voor
toepassingen als voorversterkers in antennesystemen voor TV

ontvangst. Het nadeel is echter dat het ruisgetal, F=6dB, re

latief hoog is.

Door nu voor de hybrids een extra versterker, met een laag
ruisgetal en een versterking van 15 dB of groter, te plaatsen,

zal de invloed van het ruisgetal van de hybrids worden

verminderd. Dit voIgt rechtstreeks uit de formule van Friis,

(58). Indien de versterking van de voorversterker 15 dB

bedraagt, dan is de toename van het totale ruisgetal van de

versterker, t.g.v. de hybrids, gelijk aan: 0,094.
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5.3.1. De voorversterker t.b.v. de vermindering van de

invloed van de hybridversterkerruis

De voorversterker is opgebouwd rond de 3SK97 Galliumarsenide

Mesfet van NEe, waarvan de datasheet wederom door appendix B

worden gegeven. M.b.v. deze "dualgate" fet moet het mogelijk

zijn een voorversterker te realiseren met een versterking van

15 dB en een ruisgetal van 1,3 dB. De twee 578 MHz versterkers

t.b.v. de beide meetontvangers bestaan nu uit de

fet-voorversterker, in combinatie met een OM360 hybrid.

Theoretisch zijn dan de volgende waarden te bereiken:

G=15 + 23= 38 dB

F=1,35 + 5,01-1 = 1,48
31,6

~ 10logl,48 = 1,7 dB

In de 578 MHz versterker voor de trackingontvanger wordt

dezelfde voorversterker toegepast, maar nu gevolgd door twee

OM350 hybrids. De haalbare waarden worden nu:

G=15 + 18 + 18= 51 dB

F=1,35 + 4-1 + 4-1 1,45=
31,6 31,6*63,1

10logl,45 = 1,6 dB

Het ruisgetal van de drie versterkers is lager dan het in par.

5.2.2. gestelde ruisgetal van 2 dB. Dit is dus positief. De

versterking van de twee versterkers t.b.v. de meetontvanger is

12 dB hoger dan de gestelde versterking van 26 dB. Pit is

echter geen bezwaar omdat een verzwakker achter de versterkers

de versterking weer onderdrukt, terwijl de verzwakker zelf

nagenoeg niets bijdraagt tot het ruisgetal van de ontvanger.

Bovendien kan de interne versterking van de I.F. ontvanger nog

iets worden bijgeregeld, [10].
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De versterking van de versterker voor de trackingontvanger zou

8 dB te laag zijn. Dit vormt echter geen bezwaar omdat er ook
hier een interne versterking te regelen is. Mocht de 8 dB dan

nog niet haalbaar zijn, dan kan er op eenvoudige wijze nog een

extra versterker, OM hybrid, worden opgenomen.

In [12] is het idee aangereikt voor het schema van de
voorversterker, dat gegeven wordt door fig.27.
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Fig.27 Schema van de 578 MHz voorversterker. [12]

Appendix D geeft de berekening van de afmetingen van de lucht

spoelen L1 en L2 • De smoorspoel L3 is a.d.v. [12] experimen
teel bepaald.

uit fig.27 blijkt dat de versterker uit drie hoofddelen

bestaat: 1 - weerstandsnetwerk t.b.v. de

gelijkstroominstelling

2 - hoogfrequent ingangsnetwerk

3 - hoogfrequent uitgangsnetwerk
Het ingangscircuit is door een schotje, op aardpotentiaal,
gescheiden van het uitgangscircuit. L1 en L2 kunnen elkaar nu
niet meer "zien", wat de kans op oscilleren zal verkleinen.
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De drie hoofddelen zullen nu achtereenvolgens worden
besproken.

- De gelijkstroominstelling

Fig.28 geeft het schema van de gelijkstroominstelling van de

"dualgate" fet.

+

Rl

Q21
d

I 39<S? ( )liJl •
R2 R.

>
>

Fig.28 GelijkstrooJRinstelling van de fete

uit [11] bleek dat de beste instelling, ten einde een optimale

ruisfactor te bereiken, ongeveer gelijk is aan:

Vds=5 V

Vg1S=-1. .-2 V

Vg2s=2 •• 4 V

I d=10 •• 20 mA

Vsup wordt nu gelijk aan 6,2 V gekozen. Over Rs moet nu dus

een spanning komen van 1,2 V, bij een stroom die, t.g.v.

V ~2 V, ongeveer 12 mA zal bedragen.g2 S

R1 en R2 zijn beide 10 kn, wat tot gevolg heeft dat Vg2S '

1,9 V bedraagt. Omdat Vs =1,2 V, is Vg1S gelijk aan -1,2 V.

Met Vsup=6,2 V, Rs =100 n en R1=R2=10 kn is dus aan de

instelling voor optimale ruiseigenschappen voldaan.
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- Het hoogfrequent ingangscircuit

Fig.29 geeft het schema van dit ingangscircuit.

Er wordt hier volstaan met het klein-signaal vervangingsschema

van het ingangscircuit.

R C1 u:rr

L1

28rTf

C2
8P

r------.JV........----ilf.-*---.....,...-------,;-------JT •
•...i

Fiq.29 Bet boogfrequent inqanqscireuit.

R=50Q en stelt de uitgangimpedantie van de voorgaande schake

ling voor. (kabels e.d.)

Het h.f.-signaal (578 MHz) wordt via dit ingangscircuit aan

gate-l van de fet toegevoerd. Het ingangscircuit heeft een

banddoorlaatkarakteristiek, wat ruisreduktie tot gevolg heeft.

Het heeft tevens aanpassing van de fetingang op de kabel, als

doel. Hierbij is dan met C1 de koppeling van de fet op de

kabel te regelen, terwijl met C2 de frequentie kan worden

ingesteld. L1 is hier tevens een deel van de

gelijkstroominstelling van de fete Omdat de instelling van dit

circuit in belangrijke mate bepalend is voor de ruisinsteling

zijn voor C1 en C2 z.g. "glass-piston" trimmers van 6 pF

gebruikt.

v
Voor de overdracht H.(w)=~

1
V.

1

kan geschreven worden: (appendix C)
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M.b.v. de computer is de overdracht van het ingangscircuit

gesimuleerd, appendix C, met L1 =26 nH, C1 =C2 =1,5 pF en R=50 O.

De absolute waarde van de overdracht IH. (w) I bleek nu bij de
1

gewenste frequentie van f=578 MHz maximaal en gelijk aan 3,8

te zijn. De bandbreedte van het ingangscircuit wordt bepaald

door de punten waar de relatie IH.(w) I=IH. (2T578E6) 1/~2 geldt.
1 1

uit appendix C valt ook af te lezen dat de bandbreedte

ongeveer 85 MHz bedraagt. Voor de Q van het ingangsfilter is
nu te schrijven:

Q= (63)

= 578E6 = 6,8
85E6

Deze waarden gelden dus aIleen voor de instelling waarbij

gesimuleerd is. Indien de instelling m.b.v. C1 en C2 veranderd

wordt, dan zullen ook B, Q en IH(w) Imax veranderen.

- Het hoogfrequent uitgangscircuit

Het klein-signaal vervangingsschema van het uitgangscircuit is

geschetst in fig.30.

IN L.2 urr

lid 34rrI +
R

ce C? 1,10 76 0I0ft
10p 10p

1

.

Fig.30 Bet hoogfrequent uitgangscircuit.

L3 en C5 z1Jn buiten beschouwing gelaten omdat voor deze hoge
frequenties de impedantie van L3, parallel aan het T-filter,

zeer groot zal zijn en omdat de impedantie van C5 verwaarloos

baar klein is. Deze keramische kondensator voorkomt dat er op

de uitgang gelijkspanning komt te staan.
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Het hoogfrequente ingangssignaal wordt door de fet omgezet in

een hoogfrequente drainstroom. Om hiervan weer een spanning te

maken wordt de drain via een smoorspoel met de plus van de

voeding gekoppeld. M.b.v. een smoorspoel kan de versterker bij

de te gebruiken frequentie verder worden uitgestuurd dan

wanneer er een weerstand in de drainleiding gebruikt wordt.

Het T-filter verzorgt de aanpassing van de fetuitgang op de

ingang van de hybrids, die een ingangsimpedantie van 75 0

hebben. In tegenstelling tot het ingangscircuit zijn C6 en C7

gewone luchttrimmers van 10 pF.Voor de overdracht

R(w)=vout/id' is in appendix C afgeleid:

-R
R(w)= . 3 2 (64)

-Jw L2 RC6C7 - w L2 C6 + jWR(C6+C7) + 1

Ook deze overdracht is in appendix C m.b.v. de computer

gesimuleerd. Met L2 =34,3 nH, C6=3 pF, C7=6 pF en R=75 0, bleek

IR(w) I bij f=578 MHz maximaal en gelijk aan 175,8 te zijn.

Voor de gegeven waarden van de componenten, instelling, voIgt

uit appendix C dat voor de bandbreedte en kwaliteitsfactor

geldt: 8=105 MHz

Q=5,5

uit appendix B voIgt dat de steilheid van de fet St=20 mS

bedraagt. Voor de drainstroom geldt de betrekking:

i =st*v
d gtS

(65)

De totale overdracht, v Iv., van de voorversterker wordt nu
o 1

met (62), (64) en (65) gelijk aan:

H(w)=
v out

V.
1

(66)
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De, theoretische, absolute waarde van deze overdracht bij een

frequentie van f=578 MHz is nu op vermogensbasis, voor de

gegeven waarden van de componenten, gelijk aan:

IH(j2T578E6) 12=(3,8*0,02*175,78)2=178,5

~ 1010g178,5= 22,5 dB

Voor de versterking van de voorversterker geldt nu:

G=22,5 + 1010g :~ = 22,5 + 1010g ~~ = 20,7 dB

Indien de faseverschuiving t.g.v. de fet buiten beschouwing

wordt gelaten, deze wordt voor aIle fets n.l. gelijk veronder

steld, is de totale faseverschuiving van het in- en uitgangs

circuit met appendix C gelijk aan 1,36+0,58=1,94 rad.

Deze verschuiving is dus afhankelijk van Cl , C2 , C6 en C7 en

dient voor de twee voorversterkers t.b.v. de 20 GHz

meetontvanger, gelijk te zijn, waarbij is aangenomen dat de

faseverschuiving t.g.v. de twee OM's 360 gelijk is. De waarde

van deze verschuiving doet niet ter zake omdat de fases t.o.v.

dezelfde referentiefase worden gemeten. De verschuiving valt

er bij de bepaling van het faseverschil dus uit.

Indien daareentegen de verschuivingen t.g.v. de versterkers

en/of de eigenlijke ontvanger niet aan elkaar gelijk zijn,

kunnen deze worden opgeheven door het toepassen van

fasedraaiers.

Zoals al is vermeld is m.b.v. de fet een ruisgetal van 1,3 dB

te realiseren. Een optimaal ruisgetal zal in het algemeen niet

samenvallen met een zo groot mogelijke versterking. Het valt

daarom ook te verwachten dat de werkelijke versterking, ten

einde een zo klein mogelijk ruisgetal te krijgen, niet gelijk

zal zijn aan 20,7 dB.

De kwaliteit van de versterker zal in belangrijke mate

afhangen van de kwaliteit van de gebruikte voeding. Via de
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voeding kunnen n.l. stoorsignalen de versterker binnendringen
en er kunnen via deze voeding oscillaties ontstaan die de
versterking doen afnemen en waardoor het ruisgetal zal
toenemen. Daarom is er een aparte gestabiliseerde voeding
gemaakt, die ruimschoots is voorzien van l.f. en

h.f.-ontkoppelingen. De twee diodes "tillen" de

gestabiliseerde spanning van 5V naar een waarde van 6,24V.

Deze voeding is in hetzelfde doosje als de fet ondergebracht.
Fig.31 geeft het schema van de voeding van de voorversterker.

smoorspoel

+Vin (>lOV)

2.2n .L. 2.2n 6118 22n

+Vsup

6,24V

2x
1N400S

Fiq.31 De voedinq van de voorversterker.

- Metingen aan de voorversterker

Uit [12] bleek dat de overdracht voor ingangsvermogen<5 dBm

lineair is. Signalen met een vermogen dat kleiner is dan 5 dBm

kunnen dus als kleine signalen worden beschouwd, waarvoor de

drie voorversterkers dus lineair zijn. Omdat de ingangsver

mogens van de drie voorversterkers niet groter zullen zijn dan

-100 dBm mag worden verwacht dat de voorversterkers, voor de

Olympus toepassing, in ieder geval in het lineaire gebied

werken.

M.b.v. een "network analyser", (Hewlett Packard) is de

voorversterker zo afgeregeld dat de versterking bij een
frequentie van 578 MHz maximaal was. Deze maximale versterking

bedroeg ongeveer 20 dB.
Vervolgens is de versterker m.b.v. een "noise-gain analyser",

(Eaton 2075) op minimale ruis afgeregeld. Zodoende kwamen de

volgende versterkerspecifikaties tot stand:
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G=17 dB
F=1,3 dB
B3dB::::40 MHz, B6dB::::60 MHz

De berekende versterking van 20,7 dB werd dus, ten koste van

een zo/n laag mogelijk ruisgetal, niet gehaald. Een verster

king van 17 dB is echter nog ruim voldoende.

5.3.2. Integratie van de vooryersterkers en de hybrids

In fig.32 is het schema van complete een versterker voor de

20 GHz meetontvanger geschetst. De voorversterker is

voorgesteld door het welbekende driehoekje (zie fig.27 voor

het schema). In het geval van de versterker voor de 20 GHz
trackingontvanger zijn er dus twee OM350 hybrids, i.p.v. een
OM360 toegevoegd.

Vs=~5V

10 ..1c:r-o H

47 Ohlt

..=:::-..I....----fI--4J!/
in

Fiq.32 Schema van de 578 MHz versterlter

t. b.v • 20 GHz -.eetontvanqer.

T.g.v. de weerstand van 47 Ohm zal de voedingsspanning over de

hybrid 12 V bedragen, zie appendix B.
Zoals gezegd zijn de voorversterker met de bijbehorende
voeding en de hybrid{s), allen in hetzelfde doosje onderge

gebracht.
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De layout in de doosjes is gegeven in fig.33.

15V

VDEDING

BNC
UIT

10 I'Ilera H

I---- 0470p

047
Clhl"l

Rs

C8 5

SMA

IN

o +15V
IOn

Fig. 33 De layout van de versterkers.

De geintegreerde versterkers zijn weer afgeregeld op minimale

ruis. De resultaten hiervan worden in de volgende paragraaf
gegeven. Het ingangsvermogen van de hybrids bedraagt op zijn

hoogst -100+23=-77 dBm, zodat men er vanuit mag gaan dat de

hybrids in de bijbehorende lineaire gebieden werkzaam zullen
zijn. Men kan dus concluderen dat de geintegreerde versterkers
voor de Olympus-toepassingen zich lineair gedragen.

5.3.3. De versterkerspecificaties

Aan de hand van metingen aan de versterkers, in dit geval dus

de voorversterkers met de bijbehorende hybrids, werden, bij

f=578 MHz, de volgende specificaties opgesteld:

-578 MHz versterkers t.b.v. de 20 GHz meetontvanger

versterker no.1

versterker no.2

G (dB)

39,9

39,4

F (dB)

1,7
1,7

B3dB (MHz)

42

40

B6dB (MHz)

62

57

V= 15 V I= 73 mA
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-578 MHz versterker t.b.v. de 20 GHz trackingontvanger

G (dB)

52,5

F (dB)

1,9

B3dB (MHz)

40

B6dB (MHz)

58

v (V)

15

I (InA)

56

Fig.34 geeft de noise-gain karakteristieken van de beide

versterkers t.b.v. de 20 GHz meetontvanger .
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Fiq.34 Ruis-versterkinq karakteristieken

van de versterkers 1 &: 2.

Voor aIle versterkers geldt dat ze voor de Olympustoepassingen
in hun lineaire gebieden werkzaam zullen zijn en dat bij een

in de tijd constante amplitude van het ingangssignaal, de

amplitude van het uitgangssignaal ook constant zal zijn,

m.a.w. dat ze stabiel zijn.
Tevens geldt dat de versterkers aan de gestelde versterkingen

en ruisgetallen voldoen. Indien blijkt dat de versterking te

laag mocht zijn, wat misschien voor de versterker t.b.v. de

tracking ontvanger het geval kan z1Jn, dan kan dit op
eenvoudige wijze worden opgelost door achter de versterker een

extra hybrid te plaatsen.
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BOOFDSTUK 6 METINGEN EN RESPLTATEN

AAN BET 20 GBz ONTVAHGSYSTEEM

6.1. Inleiding

Alvorens er wordt overgegaan op de metingen met de bijbehoren
de resultaten, voIgt er eerst een globaIe verklaring omtrent

de werking van het 20 GHz ontvangsysteem. Uit de resultaten

worden uiteindeIijk de ontvangerspecifikaties opgesteld, die
aan het einde van dit hoofdstuk gegeven worden.

6.2. Het 20 GHz ontvangsysteem

Fig.35 geeft het blokschema van de 20 GHz I.F. ontvanger.

20 GHz Meetontv~nger

20 GHz IF. unl1:

12 GHz vergendelontv~nger

20 GHz IF. untt

74,1 MHz

l-..,.- -,-...J100 KHz

578 101Hz

Fiq.35 Blokschema van de 20 GBz Olympus ontvanqer.
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De werking is als voIgt:

De 12 GHz vergrendelontvanger is een z.g. PLL ontvanger,
waarvan de eerste middenfrequent 365,5 MHz bedraagt. Deze
middenfrequent is niet vergrendeld aan het binnenkomende
satellietsignaal op 12 GHz. In fig.35 is te zien dat de

overige middenfrequenten resp. 70,1 MHz, 4 MHz en 100 kHz

bedragen, die allemaal zijn vergrendeld aan het binnenkomende
satellietsignaal. Indien de frequentie van dit signaal

verandert, t.g.v. drift in de satellietoscillator of het Dopp
ler effect, dan zullen de bovengenoemde drie middenfrequenten

dezelfde waarde behouden. Dit wordt bereikt door de laatste
midddenfrequent van 100 kHz te vergelijken met een 100 kHz
referentie oscillator. Het resultaat hiervan wordt in de vorm
van een gelijkspanning, via de teruggekoppelde Ius, aan VC0 1

toegevoerd, De frequentie hiervan zal nu een zodanige waarde

hebben dat de tweede middenfrequent gelijk blijft aan 70,1

MHz. Het middenfrequentgedeelte met de teruggekoppelde Ius
vormt hier dus de genoemde PLL.

De eerste middenfrequent van de 20 GHz meetontvanger bedraagt
578 MHz, die echter niet is vergrendeld aan het 20 GHz

ingangssignaal. De overige middenfrequenten hebben dezelfde
waarde als die van de 12 GHz vergrendelontvanger en zijn

vergrendeld aan het 20 GHz ingangssignaal. Dit wordt bereikt

door de koppelunit. Deze koppelunit verzorgt de koppeling

tussen de 12 GHz vergrendelontvanger en de 20 GHz
meetontvanger (maar echter ook met de de 20 GHz trackingont
vanger, die overigens volgens hetzefde principe werkt als de
meetontvanger). Indien de frequentie van het 12 GHz signaal

verandert, dan zal het de frequentie van het 20 GHz signaal,

echter weI met in een verhouding van 68/43, ook veranderen.

Deze verhouding is nu tevens ondergebracht in de koppelunit.
Indien de satellietfrequentie nu verandert zal de

uitgangsfrequentie van VC0 1 dus ook veranderen. Deze
verandering wordt gekonstateerd door de koppelunit, die de

beide oscillatiefrequenties van de tweede mengtrappen met

elkaar vergelijkt, fig.35. Het resultaat wordt in de vorm van
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een gelijkspanning aan VC02 toegevoerd, waardoor de uitgangs

frequentie van VC02 nu zodanig wordt bijgeregeld dat de tweede
middenfrequent en daarmee ook de laatste middenfrequent van de

20 GHz meetontvanger, weer gelijk zijn aan resp. 70,1 MHz en
100 kHz. Ook deze koppelunit is dus weer een PLL.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het 20 GHz
ontvangsysteem wordt verwezen naar [11]. De 20 GHz tracking
ontvanger werkt volgens hetzelfde principe als de 20 GHz

meetontvanger. Deze beschikt echter, in tegenstelling tot twee
I.F. takken voor de meetontvanger (vertikaal en horizontaal),
over een enkele I.F. take

6.3. Metingen & Resultaten

Om de kwaliteit van het 20 GHz ontvangsysteem te achterhalen

werden de volgende metingen uitgevoerd:
- Ruisgetal/versterking metingen van de 12 GHz vergrendelont

vanger, de 20 GHz meetontvanger en de 20 GHz tracking

ontvanger.
Dynamisch bereik van de 12 GHz vergrendelontvanger.
Dynamisch bereik van de 933 Hz decoder t.b.v. het scheiden

van de twee orthogonale polarisaties op 20 GHz en de

azimuth/elevatie informatie in de 20 GHz trackingontvanger

Stabiliteit van het systeem voor zowel de korte, als de

lange termijn.

Na elke meting wordt er commentaar op de meetresultaten
gegeven.
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6.3.1. Meting en resultaten van de ruisgetallen

De meetopstelling voor het bepalen van de ruisgetallen van de
ontvangers wordt gegeven door fig.36.

Ivoedlng]
nOise-gain
analyser

ult

r---~: plotter I

In

- C>
D.U,T.

I

-

Fiq.36 Xeetopstellinq ter bepalinq van de ruisgetallen.

Bij aIle metingen bestond het Device Under Test (D.U.T.) uit

het bij de ontvanger behorende Front End, inklusief de eerste

mengtrap en I.F. versterker. De eigenlijke I.F. ontvangers
zijn bij deze metingen dus buiten beschouwing gelaten. Dit is
geoorloofd omdat de invloed van deze ontvangers op de

systeemruis, t.g.v. de I.F. versterkers minimaal zal zijn.

De resultaten zijn als voIgt:

- 12 GHz "D.U.T."

12 GHz vergrendelsysteem

- 20 GHz "D.U.T."
20 GHz meetsysteem

- 20 GHz tracking "D.U.T."
20 GHz tracking ontvanger

F=6,1 dB

(G=32,9 dB)
F=13,1 dB (geldig voor

(G=29,6 dB) beide takken)
F=9,9 dB

(G=46,4 dB)

Het ruisgetal van de 12 GHz ontvanger is 1,0 dB hoger dan het

theoretisch te verwachten ruisgetal van 5,1 dB. Blijkbaar is

de demping in het circuit hoger dan verwacht en/of wijkt de
LNA iest af van de eerder gestelde specificaties.
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Aangezien het vermogen van de 12 GHz oscillator is verzwakt

met een vaste verzwakker, wordt er een verbetering van het

ruisgetal verwacht (0,2 tot 0,7 dB) indien hiervoor een

variabele verzwakker wordt gebruikt.

Het ruisgetal van het 20 GHz meetsysteem is 2,1 dB lager dan

het te verwachten ruisgetal van 15,2 dB. cit is het gevolg van

het feit dat de werkelijke mixerverliezen minder zijn dan de

theoretische verliezen waarmee in hoofdstuk 5 gerekend is.

N.B.

T.b.v. de meting van het dynamisch bereik van de 933 Hz

decoder, par. 6.3.3., is het ruisgetal gemeten van de

combinatie van een 20 GHz mixer (M2-26RHG) en een 578 MHz I.F.

versterker. cit ruisgetal bleek 9,3 dB te zijn.

6.3.2. Meting en resultaat van het dynamisch bereik van de

12 GHz vergrendelontvanger

Zoals uit 6.2. al bleek is de 12 GHz vergrendelontvanger een

z.g. PLL ontvanger. Indien de aangeboden signaal/ruisverhou

ding, t.g.v. regen, beneden een bepaalde waarde komt zal de

PLL uit lock vallen. Ce ontvanger werkt daarom ook aIleen

binnen bepaalde grenzen, die bepaald worden door het dynamisch

bereik.
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Fig.37 geeft het meetschema voor het bepa1en van het dynamisch
bereik.

I.F,
ontvo.ng
er

L.D.

:>
T=290 K

referentie
vlo.k

I
I
I 12 GHz

'\..; r-----L+--1"""-~~Front
I End

:~ S_.F_'__f_=_36_5_,5_M_HZ 1'
I

12 GHz

genera.tor
(Boerdonk) R

S,F,: fc=12J 501866 GHz

B=25 MHz

Fiq.37 Meetschema ter bepalinq van het dynamisch bereik.

Het gedee1te achter het referentiev1ak ste1t hier de situatie

achter de antenne voor. Ta za1 t.g.v. de verzwakker, R, 290 K

bedragen. Het ruisgeta1 van de ontvanger is in de vorige

paragraaf bepaa1d en bedraagt 6,1 dB. Dit geeft een effektieve

temperatuur van Teff=891 K. De systeem temperatuur is nu dus

ge1ijk aan Ts=1181 K. Dit geeft voor de configuratie, vo1gens

fig.37, een spectra1e ruisdichtheid van:

~=kTs=1,38E-23*1181=1,6E-20W/Hz

1010g~=-198 dB/Hz = -168 dBm/Hz

N=-168 + 1010g240= -144,2 dBm

Recente berichten van de ESA hebben uitgewezen dat de EIRP van

het 12 GHz baken, BO, 44,6 dBm bedraagt i.p.v. de gespecifi

ceerde waarde van 40 dBm.

Het signaa1vermogen ter hoogte van het referentiev1ak is dan

dus ook ingeste1d op -107,9 dBm, het te verwachten

ingangsvermogen.

S = -107,9 + 144,2= 36,3 dB
N
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De verzwakker R kon nu 24 dB worden verzwakt alvorens de
12 GHz vergrendelontvanger uit lock viel.

S = 36,3 - 24 = 12,3 dB
N (uit lock)

In de configuratie volgens fig.37 is Ta gelijk aan 290 K. In
werkelijkheid bedraagt deze 14,3 K. De signaal/ruisverhouding
bij clear sky is hierdoor dus gelijk aan 37,3 dB.

Het gemeten dynamisch bereik is dus gelijk aan:
37,3-12,3= 25 dB.

De standaard regel is dat de minimale signaal/ruisverhouding

voor een PLL in de praktijk ongeveer 10 dB bedraagt. Deze is
afhankelijk van de kwaliteit van de in de PLL gebruikte VCO en

oscillatoren, fig.35. Indien deze een slecht faseruisspec
trum bezitten, dan zal de PLL niet door de thermische, maar

door de faseruis uit lock vallen. De minimale

signaal/ruisverhouding (waarbij de ruis thermisch is) zal dan

groot zijn. Indien de PLL t.g.v. de binnenkomende thermische
ruis uit lock valt, dus bij gebruik van goede oscillatoren,

dan zal de minimale signaal/ruisverhouding kleiner zijn. Daar

deze verhouding 12,3 dB bedraagt, mag worden verwacht dat de

PLL t.g.v. de thermische ruis uit lock valt. Deze verhouding
en dus ook het dynamisch bereik, is tevens afhankelijk van de

loopbandbreedte, een grotere loopbandbreedte geeft een

kleinere verhouding en een kleinere loopbandbreedte geeft een

grotere verhouding. De PLL zal bij een te kleine loopband

breedte t.g.v. de faseruis uit lock vallen.

Men kan nu dus stellen dat het systeem bij een regendemping

van 25 dB uit lock zal zijn en hierbij dan ook geen

betrouwbare data meer zal produceren.
Door metingen in Eindhoven aan het 11,7 GHz ECS baken is
gebleken dat er in 3 jaar 5 "events" met een demping >20 dB



- 104 -

voorkwamen. Deze "events" duurden gemiddeld 10 minuten. Dit is

dus 100%*5*10/(60*24*365*3)=0,0032% van de tijd. Men kan dus

stellen dat het gehele systeem bij een dynamisch bereik van 25

dB, 99,9968% van de tijd in lock zal zijn en dus ook bruikbare

data zal produceren. Eventuele defecten in het systeem zijn

bij deze analyse echter niet meegenomen.

Naarmate de regendemping echter 25 dB nadert zal de vee in de
12 GHz PLL-ontvanger steeds meer de neiging krijgen te gaan

"vrijlopen". Dit is, in de vorm van een verhoging van de

faseruis aan de uitgang van vee 1, goed waar te nemen m.b.v.

de spectrum analyser. Deze verhoging van de faseruis zal bij

dergelijke regendempingen ook een verhoging van de faseruis in

het 20 GHz meetsysteem tot gevolg hebben. Dit systeem is n.l.

via een speciale koppelunit aan het 12 GHz systeem gekoppeld.

Deze verhoging is uiteraard niet bevorderlijk voor de 20 GHz

fasemetingen.

Een regendemping > 20 dB op 12 GHz is echter zeer sporadisch.

Bovendien is het gehele systeem bij dergelijke dempingen

onnauwkeurig omdat nu de 20 GHz trackingontvanger niet meer

optimaal zal funktioneren.

6.3.3. Meting en resultaat van het dynamisch bereik van de

933 Hz decoder

Fig.38 geeft het meetschema ter bepaling van het dynamisch

bereik van de 933 Hz decoder.

1' 1'
MHz

T=290 K

referentle
vlo.k

I
I
I

20 GHz LF.
unit

Bn= 933 Hz
~-----l

50 kHz deco-
der

F=9,3 dB

Fig.38 lIeetschema ter bepalinq van bet dynaJlliscb bereik.
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De decoder bevindt zich in de I.F. ontvanger dus achter een
50 kHz bandfilter.

De verzwakkers R1 en R2 zijn PIN-diodes waarvan de verzwakking
met een externe spanning te regelen is. R2 moduleert het

signaal met een blokgolf. De modulatie index kan hierbij dan
varieren van 0 tot 100%

Het ruisgetal van 9,3 dB is gemeten in par. 6.3.1.
Bij clear sky is de signaal/ruisverhouding, volgens de

werkelijke configuratie, fig.26 en fig.35, aan de ingang van
de 933 Hz PLL gelijk aan:

S/N=-98,7-3-10log{(19,4*290+25)*1,38E-23}-30-10log50000
= 12,4 dB

N.B. Er is hier dus gerekend met het werkelijke, gemeten,
ruisgetal van de 20 GHz meetontvanger, F=13,1 dB, zie par.

6.3.1.

Op het tijdstip van meten was overigens nog niet bekend dat de

werkelijke EIRP 58 dBm bedraagt i.p.v. 54 dBm. Dit is recente
lijk door de ESA medegedeeld.

Bij regen bedraagt deze: (Ar=30,6 dB en Ta=290 K)

S/N= -18,4 dB

De aangeboden signaal/ruisverhouding kan in de werkelijke

situatie dus varieren van -18,4 tot 12,4 dB.

Dit moet in fig.38 dus ook worden gesimuleerd, daar het Front

End er in werkelijkheid natuurlijk nog voorkomt.

Voor de ruis ter hoogte van de detector in fig.38 geldt:

N=10log{(7,5*290+290)*1,38E-23}+30+10log50000= -117,7 dBm

Voor de clear sky simulatie dient dan het signaalvermogen ter

hoogte van het referentievlak de volgende waarde te hebben:
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5=12,4 - 117,7= -105,3 dBm

Dit is gesteld bij een modulatie index van 100%. Het signaal
vermogen tussen R1 en R2 dient dan dus -102,3 dBm te bedragen.
Vervolgens is dit vermogen ook als zodanig ingesteld.

N.B. Bovenstaande methode is geoorloofd omdat er in het 20 GHz

Front End geen aktieve componenten worden gebruikt. Bovendien
is het zo dat de ruistemperatuur aan de ingang van de eerste
mixer in de meetsituatie, nagenoeg gelijk is aan die in de
werkelijke situatie. Het is dan dus ook niet zo verwonderlijk

dat het in te stellen signaalvermogen, 5=-105,3 dBm, nagenoeg
gelijk is aan het werkelijke signaalvermogen ter hoogte van de

eerste mixer, 5=-101,7-3,8= -105,5 dBm.

Met R1 is nu de verzwakking t.g.v. regen te simuleren, met R2

is de modulatie index in te stellen.
Het is nu zaak na te gaan onder welke omstandigheden de PLL
nog in lock blijft, d.w.z. dat de stuursignalen voor de fet

schakelaars nog zodanig in de tijd zijn gepositioneerd dat de
Co en Cross-signalen op een juiste manier worden doorgescha

keld. In de werkelijke situatie zal de modulatie index bij
clear sky nagenoeg gelijk zijn aan 100%, bij zware regenval is

het Co-signaal 30,6 dB gedempt en zal de Cross ongeveer 10 dB

onder de Co liggen. Door de verzwakkers nu als zodanig in te
stellen kan de decoder op de juiste werking worden getest.

De resultaten zijn als voIgt:

Er wordt uitgegaan van de situatie bij clear sky: 5/N=12,4 dB
Onderstaande gegevens geven nu de situaties weer waarbij de

933 Hz decoder nog steeds in lock is.
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Verzwakking (dB)
o

29

36
Bij 100% modulatie kon het Co signaal
alvorens de PLL uit lock viele

Co onder Cross (dB)
0,4

1

4,8

42 dB worden gedempt,

Fig.39 geeft voor het Olympus experiment in Eindhoven de te

verwachten XPD, als funktie van de demping, op 20 GHz.

Pig.39 XPD op 20 GBz. [14]

De verschillende lijnen geven de resultaten van verschillende

modellen weer.

Door de grafiek van fig.39 te vergelijken met de resultaten

kan men concluderen dat de decoder onder aIle regenomstandig

heden de Co en Cross-signalen op een juiste manier zal

scheiden. Het is dus gebleken dat het dynamisch bereik
minstens gelijk is aan 36 dB, wat in dit geval ruim voldoende

is.
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6.3.4. Het systeem met twee orthogonaal gepolariseerde
kanalen

Nu is het volledige schema volgens fig.35 opgebouwd, dus met

twee kanalen op 20 GHz, waarvan de modulatie kon worden

geregeld. Het signaal in het ene kanaal was "hoog", simulatie

van het Co-signaal, als het signaal in het andere kanaal laag

was, simulatie van het Cross-signaal, omgekeerd gold uiter

aard hetzelfde. Nu is het tweede 20 GHz I.F. gedeelte op zijn

werking gestest en bijgeregeld. Ook dit gedeelte is zodanig

bijgeregeld dat bij clear sky condities, de amplitude

uitgangsspanningen van de twee tot dit gedeelte behorende

digitale detectoren, 5 V zullen bedragen. Verwacht wordt dat

deze twee 20 GHz I.F. gedeelten in de werkelijke opstelling

uiteraard nog iets moeten worden bijgeregeld.

6.3.5. Meting en resultaat van de ontvangerstabiliteit

Gedurende een korte termijn (enkele sekondes) en gedurende de

lange termijn (19 uur) is de stabiliteit van de ontvanger

bekeken. Het ingangsvermogen is zodanig ingesteld dat clear

sky werd gesimuleerd. Bij deze metingen is het gehele systeem

getest, dus met twee kanalen op 20 GHz. De modulatie bedroeg

hierbij 100%. De stabiliteit werd bekeken bij verschillende

verzwakkingen van het Co-signaal. De digitale detectoren [11]

dienden hierbij als meetapparaten, wat overigens dus ook in de

praktijk het geval zal zijn.
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De resultaten zijn als voIgt:

Korte termijn amplitudestabiliteit

Verzwakking (dB) stabiliteit (dB)

°7
11

19

31

40

Lange termijn

Verzwakking (dB)

5

20

27

0,08

0,1

0,17

0,37

1,08

2,3

amplitudestabiliteit

Stabiliteit (dB)

0,2

0,6

0,8

Vergelijking van de resultaten met stabiliteitsgegevens van

reeds op de TOE bestaande ontvangers geeft aan dat de Olympus

ontvanger van een vergelijkbare kwaliteit is.

De stabiliteit op de lange termijn is iets slechter dan de

stabiliteit op de korte termijn. nit kan echter het gevolg

zijn van het niet gedurende een etmaal meten. (tijdstip van

instellen en aflezen was niet gelijk) De resultaten kunnen

daarom ook beinvloed zijn door het dag/nacht effekt, koeler en

minder trillingen in de nacht en ochtend, tegen een hogere

temperatuur en meer trillingen in de middag.
De resultaten geven tevens de invloed van de kwantiseringsruis

van de, in de digitale detektoren aanwezige, A/D converters

weer. Deze invloed wordt groter naarmate de verzwakking groter

wordt. Men bevindt zich hierbij n.l. in de onderste niveau's
van de A/D/ converters, waar een overgang naar een hoger

gelegen niveau, een relatief grotere verandering is dan

dezelfde overgang in de bovenste niveau's van de A/D conver
ters.
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Bij de meting van de fase stabiliteit is aIleen volstaan met
een meting op de korte termijn omdat de fase-uitgangen van de

digitale detectoren langzaam verlopen, echter weI allemaal in

dezelfde mate. Dit verloop is echter van minder belang omdat

de uitgang de data produceert in de vorm van een relatieve
fase [11]. De uitgangen van twee bij elkaar horende Co en

Cross-fasesignalen worden in een "DC unit" van elkaar
afgetrokken zodat het verloop niet wordt waargenomen.

Fasestabiliteit

Verzwakking (dB) stabiliteit (graden)

3 21

7 15
14 29

22 34

Deze stabiliteit is een rechtstreeks gevolg van de in het

systeem aanwezige faseruis. Deze kan b.v. worden verminderd
door een betere lokale oscillator, betere I.F. oscillatoren,

of door een kleinere loopbandbreedte van de 12 GHz
PLL-vergrendelontvanger, daar faseruis binnen de loopband
breedte van deze PLL, via de koppelunit met het 20 GHz
meetsysteem, [11] en fig.35, in dit 20 GHz meetsysteem zal

belanden. Tevens bestaat het vermoeden dat de stabiliteit in

de praktijk beter zal zijn omdat metingen hebben aangetoond

dat de gebruikte testgenerator (Boerdonk) een slechter

faseruisspectrum heeft dan de satellietbakens.
Men dient zich bij deze resultaten echter ook af te vragen of
de fasemetingen door de digitale detektoren weI op een juiste

en nauwkeurige manier worden verricht.
Het verloop van de faseuitgangen van de digitale detectoren is

zoveel mogelijk geminimaliseerd. Dit staat uitvoering

beschreven in [11].
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6.4. Specificaties van het 20 GHz ontvangsysteem

Aan de hand van de meetresultaten zijn een aantal

specificaties van het 20 GHz ontvangsysteem op te stellen.
Recente berichten van de ESA hebben overigens uitgewezen dat

de EIRP van het 12 GHz baken, BO, 44,6 dBm i.p.v 40 dBm

bedraagt. Zo bedraagt de EIRP van het 20 GHz baken, B1, 58 dBm
Lp. v. 54 dBm.

Allereerst kan er een "linkbudget" worden opgesteld:

LINKBUDGET OLYMPUS PROPAGATION EXPERIMENT

Frequency GHz 12.5 19.77
Sate.te EIRP dBm 44.6 58 - 6
Free Space Loss dB 208.2 210.2
Medium Loss dB 0.3 0.4
Tracking Error dB 0.2 0.3
Antenna Gain dB 54.2 58.2

T system (at clear sky) dBK 29.6 37.5
(Noise Figure F) (8.' dB) (13.1 dB)

k dBml
KHz -198.8 -19S.6

C/kT dBHz 81.1 80.4

CO CO & CROSS

BW(det.) dBHz 23.8 3 3
SIN dB 37.3 57.4 26.4
(S/N)min. dB 12.3 20 15.7
Dynamic Range dB 25 37.4 10.7

N.B. Verklaring "Link Budget" van de het Cross-signaal:

Aanschouw hiervoor tevens fig.39.
Uit deze figuur blijkt dat de sommatie "Oemping+XPO" een

minimale waarde kent van 31 dB. oit punt ligt ongeveer bij een
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demping, t.o.v. het Co-signaal, van 10 dB, waarvoor de
bijbehorende XPD dus ongeveer 31 dB bedraagt (is weI

model-afhankelijk). Dit betekent dat het Cross-signaal een
maximale signaal/ruisverhouding kent van 57,4-31= 26,4 dB.
De uitgangsspanning van de digitale detectoren varieert tussen
o en 5 V. De lineariteit is 10 dB/1,2 V~ Er is dus

5*10/1,2=41,7 dB verzwakking mogelijk. De vier detectoren
worden in de huidige situatie t.g.v. het co-signaalvermogen,
onder clear sky condities, overstuurd. ~ De SIN waarbij de

uitgangsspanning 0 V is, bedraagt 57,4-41,7= 15,7 dB. ~

Dynamisch Bereik = 26,4-15,7= 10,7 dB.

Hieronder voIgt nog een samenvatting van de belangrijkste
resultaten.

- Bij een verzwakking van 36 dB, t.o.v. het 20 GHz
signaalvermogen bij clear sky, blijft de 933 Hz decoder in

lock zolang het Cross-signaal 4,8 dB lager is dan het

Co-signaal. Het dynamisch bereik is minstens 36 dB.

De amplitudestabiliteit op korte termijn is voor verzwak
kingen<ll dB in de orde van 0,1 dB, Voor de lange termijn is

deze in de orde van 0,2 dB.
Voor verzwakkingen>20 dB is deze in de orde van 1 dB.
De fasestabiliteit is in de orde van 25 graden. (6 min.

meettijd)

Opm. Verwacht wordt dat deze stabiliteit in de praktijk iets

zal verbeteren daar de gebruikte testoscillator een

slechter faseruisspectrum heeft dan de satellietbakens.
Omdat verwacht wordt dat de faseruis in de praktijk

zal afnemen, wordt eveneens verwacht dat het dynamisch
bereik van de 12 GHz vergrendelontvanger zal toenemen.
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CONCWSIES & AANBEVEIJNGEN

1 Een Front End, opgebouwd met coax componenten is licht van

gewicht en klein van omvang. De opbouw is relatief eenvoudig

en de kwaliteit doet niet onder aan de kwaliteit van een

Front End in golfpijpuitvoering.
Een bijkomstig pluspunt van een Front End in coaxiale

uitvoering is, dat zij goed "oogt".

2 De 12/20 GHz lokale oscillator funktioneert naar behoren.
Het faseruisspectrum is vergelijkbaar met andere, reeds op

de TUE gerealiseerde, oscillatoren en het uitgangsvermogen

is ruim voldoende om de mixers met het juiste vermogen aan

te sturen. De lokale oscillator bestaat uit een masteroscil

lator en twee vermenigvuldigercircuits, voor de 12 en

20 GHz. De faseruis neemt hierdoor toe met de vermenigvuldi
gingsfaktor in het kwadraat. Door nu aan de uitgangen van de
beide circuits een PLL op te nemen, wordt de gewenste fre

quentie vergrendeld en zal de uitgangsfaseruis worden

verminderd. De PLL's leveren bovendien voldoende lokaal

oscillatorvermogen.

3 Amplituderuis (AM ruis) heeft m.b.t. de lokale oscillator

een te verwaarlozen invloed. De vermenigvuldigers zullen
deze ruis hoogstens verminderen. De AM ruis zal overigens

zeker worden verminderd door de in de PLL's aanwezige
mixers en het in het 20 GHz vermenigvuldigercircuit

aanwezige bandfilter.

4 De 3SK97 Galliumarsenide fet is zeer geschikt om als I.F.

versterker dienst te doen. Ze beschikken over een verster
king van 17 dB en een ruisgetal van 1,3 dB. De versterking

is nu, zonder dat het ruisgtal wezenlijk toeneemt, te verho

gen door z.g. versterker hybrids achter de fetversterker op

te nemen.
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5 Het 20 GHz ontvangsysteem is geschikt om propagatiemetingen
m.b.v. de satelliet Olympus te verrichten. Het systeem zal
hierbij zeker gedurende 0,0032% van de tijd t.g.v. regendem
ping niet funktioneren.

7.2. Aanbevelingen

1 De faseuitgangsspanningen van de digitale detektoren
vertonen, allemaal in dezelfde mate, een verloop. Dit wordt

echter niet als een echt probleem gezien omdat aIleen de

fase-informatie van een Co t.o.v. een Cross-uitgang van
belang is. Alhoewel dit euvel al zo goed mogelijk is
verholpen, kan men trachten dit nog verder te verhelpen door

betere delers in de koppelunit, fig.35, te gebruiken.

Verwacht wordt dat men tevens een verbetering kan bereiken

door de koppelunit op een constante temperatuur te houden.

2 In de huidige situatie worden zowel de Co- als de Cross
signalen door dezelfde I.F. circuits geleid. Het gevolg
hiervan is dat de ontvanger bij clear sky t.g.v. de
Co-signalen volledig wordt uitgestuurd. Van de in de digita

Ie detektoren aanwezige AID-converter wordt in dit geval dus
100% gebruik gemaakt. De Cross-signalen zullen de ontvanger

echter nooit volledig uitsturen. Het effektief gebruik van

de AID-converters is hierbij zelfs lager dan 50% (de meest

signifikante bits worden niet gebruikt). Het gevolg hiervan
is dat er bij de amplitude- en fasemetingen van de

Cross-signalen sprake is van een verkleinde signaal/kwanti

seringsruisverhouding.
Dit kan echter worden verbeterd door de twee circuits t.b.v.

de Cross-signalen, welke zich achter de 933 Hz FET schake

laars bevinden, een hogere versterking te geven dan de
circuits t.b.v. de Co signalen. De detektoren voor het meten

van de beide Cross-signalen kunnen nu dus weI volledig
worden uitgestuurd. Bovendien zijn de Cross-signalen nu

"dieper" te meten.
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APPENDIX A

DATA SHEETS MASTER OSCILLATOR
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APPENDIX B

DATA SHEETS 3SK97 & OM-HYBRIDS
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l UM350

--0/1 .3~O
Volrmsl IB
(dBJ'V 11-+-+-I-+-t+~+H--H+H-t-tT1 (mA I HYBRID INTEGRATED CIRCUIT VHF/UHF WIDE-BAND AMPLIFIER

100 l-4++-I-f--t-1H--t Vo(rmsl b1r-++--t-t"-t 20 Two-naga wide-band emplifier in hybrid integreted circuit technique on e thin-film substrate, intended
for RATV and MATV applications.

QUICK REFERENCE DATA

12 V:t 10%

40 to B60 MHz

75 n
typo 18 dB

typo 1 dB

typo 100 dBJ'V

typo 6 dB

-20 to + 70 0C

VB
f

Rs m R~ a Zo

Gtr ~ ISf /,

± II ISf I'

Vo(rmsl
F

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

D.C. supply voltage

Frequency range

Source and load (characteristicl impedance
Transducar gain

Flatness of frequency response

Output voltage
at -60 dB intermodulation
distortion (DIN 45004, 3-tonel

Noise figure

Operating ambient temperature

Fig. 7 Output voltage and supply
current as a function of the
supply voltage; typical values.80 L...l...wLL.L..l...L.J-'-.L...l.....L.J'-'-........~~ 0

5 10 VBIV) 15

90 ~-+-I+t--I--H-+-t--b"H-t-H--rt1110

-,
... ~, # •

',., ... ".- ..-.
ENCAP";ULATION 5'pin, in line, resin'coated body. see MECHANICAL DATA (Fig. 2)

.---...~..
~..
~.
~.-,.,.

5

+-----------4--<l2.3,4

C2

7ze2892

- 7.5 H--H+l-t--JH-H-t-t-ttT1rrM1

- 2,5 1-+-+-l-+J1lA-.I+++t-+-1H-H-i-t-t-lH

t 2.5 r-r-r-,..,...,...,.........r-r....rrT1'rr-,-n
lllsfl

2

(dB I 0 1-+-W+1H-++-H+:~+1'Tt-i~-H~

t--+-- +l-++!~+ H-t-'M-Hr-t'1
-12.5

5
L .Ll..LJLL.LL.L.J_

1
L.

O
.LJ....J....J..J-J-J--..-....-I

15VB(VI

Fig. B Variation of transducer gain
with supply voltage; reference 0 dB
at 12 V; f ~ 100 to 860 MHz; typical
values.

Fig. 1 Circuit diagram.
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Dimensions in m,;

-20 to + 70 0C

12 V t 10%

40 to 860 MHz

75 n

l .

...11-- 02

t
9

max

~J

..C19mOll

l..5
3.~~__ 4 i I
t ".... 056

I-l.L.U-l.-: ·-0:40
2,5416xl

Fig. 2 Encapsulation.

l
!2

iL....

...

OPERATING CONDITIONS O~/35-0
Ambient temperature range

D.C. supply voltage

Frequency range

Source impedance and load Impedance

MECHANICAL DATA

The device is resin coated.

Terminal connections

1 = input
2.3,4 = common
5 = output/supply!tl

Soldering recommendations

Hand solclef/flg

Maximum contact time lor a soldering-iron temperature 01260 oC up to the seating plane is 5 S.

Dip or wave soldering

260 °C is the maximum permissible temperature of the solder; it must not be in contact with the joint
for more than 5 seconds. The total contact time 01 successive solder waves must not exceed 5 seconds.
The device may be mounted against the printed-circuit board. but the temperature of the device must
not exceed 125 oC, If the printed-circuit board has been preheated, forced cooling may be necessary
immediately alter soldering to keep the temperature below the allowable limit.

RATINGS t/11 '3 ::rC;
Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System {IEC 134)

Operating ambient temperature Tamb -20 to + 70 0C

Storage temperature Tstg -40 to t 125 0C

D.C. supply voltage VB max. 15 V

Peak incident powers on pins 1 and 5 Pll M. PI5M max. 100 mW

s-parameters: sl = s21

sr =s12

,s=.
''''''''..,.-,.,...,.-

CHARACTERISTICS

Measuring conditions

Ambient temperature Tamb 25 °C

D.C. supply voltage VB 12 V

Source impedance and load impedance Rs• RI' 75 n
Characteristic impedance of h.t. connections Zo 76 n
Frequency range I 40 to B60 MHz

Performance

Supply current IB typo lB mA

Transducer gain Gtr = Isl I > typo lB dB

Flatness of frequency response ± A Isf I> typo 1 dB

'" Individual maximum v.S.w.r.
'. , input VSWR(j) typo 1.5 •
" ,

output VSWR(ol typo 1.9 •

Back attenuation
f = 100 MHz Isr I> typo 29 dB
1= 860 MHz Isr I> typ, 25 dB

Output voltage
al -60 dB intermodulation distortion
(DIN 45004, par. 6.3: 3-tone) Vo(rmsl typo 100 dBI'V

Noise figure F typo 6 dB

1•
i
1
i

.;
>.,
I

.1,

• Highest value, lor a sample. occuring in the Irequency range_

398 December 19BO December 19BO i99
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Fig. 6 Output impedance derived
from output reflection coefficient
so. co-ordinates in ohm K 75;
typical values.

Fig. 5 Input impedance derived
from input reflection coefficient
si, co-ordinates in ohm K 75;
typical values.

10

ort 3 c
....-c::==F==--_

Hybrid inte..atlld circuit v.h.f./u.h.f. wide-band amplifier

- j

10, >1r---..""

I IGHz) O.B

L> 5 ~H; e.g. catalogue no.
3122 lOB 20150 or 27 turns
enamelled Cu wire (0,3 mml
wound on a ferrite core with a
diameter of 1.6 mm.
C > 220 pF ceramic capacitor.

0.6

1Z1481l

0.40.2

Fig. 3 Printed-circuit board holes and tracks.

75U l -
trackr

~
I I I

Fig. 4 Transducer gain as a function of frequency; Zo; 75 n.

December 19BO"1
12.5

0

Mounting recommendations & t't '35'"{/
The module should preferauly be mounted on double-sided printed-circuit board, see the eKample
shown below.

Input and output should be connected to 75 n tracks.

The connections to the 'common' pins should be as close to the seating plane as possible.

400

..
.;:::

22,S
lZ19962 ,

~i''''-',..-
''''-
''''-,,..-

ISf 1
2 ". .......

- J'
+j ((dB) -~-

---+----- -+- ..... ---

10

CDtYIl
17.5

10
- J

___O_M_3_5_0 J,.



QUICK REFERENCE DATA

HYBRID INTEGRATED CIRCUIT VHF/UHF WIDE-BAND AMPLIFIER

'. -

40 to 860 MHz

75 n
typo 23 dB

typo 0,5 dB

l UM,jt>U

~-

> 105 dBIJV

typo 7 dB

12 V! 10':;'

-20 to HO 0C

Rs = R~ =Zo

Gtr = ISf l'

talSf"

Vo(rms)
F

VB

Tamb

Three-stage wide·band amplifier In hybrid integrated circuit technique on a thin-film substrate, intended
for use in mast·head booster·amplifiers, as preamplifier in MATV systems, and as general·purpose ampli
fier for v.h.f. and u.h.f. applications.

----"-----------

Frequency range

Source and load (characteristic) impedance

Transducer gain

Flatness of frequency response

Output voltage
at -60 dB intermodulation
distortion (01 N 45004, 3·tonel

Noise figure

D.C. supply voltage

Operating ambient temperature

OM350 )
110

]la2a9~

40 t J/7] ,0
Vo(rms) 18
IdBIIVI (mA)

100 Vo(rmsl 30
r-"

l-'

'"Y " -

I"
/ -;..

90
IB V"

20 ,,:
I' ;.."'"

.~

I"'~ ':1
Fig. 7 Output voltage and supply current as a

'. ;-:
""

~k function of the supply volta!l"; typical values.

1-'1-' ,!~

-. 80 10'". 5 10 VBIVf 15

I

ENCAPSULATION 8-pin, in-line, resin-coated body, see MECHANICAL DATA (Fig. 2)

J
./..-,-:=

- 5 H-fli4-l-+-H--+++++t+H--t-ti

- 7.5 1--t+++-I++++-I+H+++t-t-H

-10

Fig. 8 Variation of transducer gain with
supply voltage; reference 0 dB at 12 V:
---- f = 500 MHz
---- 1= 100 MHz
-.-.-. f = 860 MHz
typical values.

Cl

2. 3 O--+----<~--...-fIH

R6

AIO

A7

L..---- --...o--G 5.6.7

..
yo
yo--- .....- .....--_0,

402

4
ll/941 ~

Fig. I Circuit diagram.

Decemher 1980 'J
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RATINGS &n 3 C"'
Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System IIEC 134)

Operating ambIent temperature Tamb

Storage temperature Tstg
D.C. supply voltage VB

Peak incident powers on pins 1 and 7 PI 1M, PI7M

CHARACTERISTICS

-20 to +70 0c

-40 to +125 0C

max. 15 V

max. 100 mW

Hybrid integrated circuit v.h.f.lu.h.f. wide-band amplifier

OPERATING CONDITIONS

Ambient temperature range

D.C. supply voltage

Frequency range

Source Impedance and load impedance

MECHANICAL DATA

The device is resin coated.

-20 to +70 0c

12 V t 1C

40 to 860 MHz

75 11

Dimensions in m.-

-.---.-..-- ---.-.--.----.---J
s·parameters: Sf = s21 si = s11

[________ _.~'_:~~~ ~_o.:_~22__

i=..

....
tv
CD

I

7Z7UIOl

9
max

pin 1 identIfication

Fig.2 Encapsulation.

4,5

3,0 8 I 7 6 5 4 ] 2 I 1

f"---, , ' , , , , . '. H•. 0,56

I....I....LI....I_I••I....I•.•I..:I 0,40
2,5419xl

..
c
oa

IL

Dip or wave soldering

260 0c is the maximum permissible temperature 01 the solder; it must not be in contact with the joint
lor more tt"n 5 seconds. The total contact time 01 successive solder waves must not exceed" seconds.
The device may be mounted against the printed·circuit board, but the temperature 01 the device must
not exceed 125 0C. If the printed-circuit board has been pre-heated, forced cooling may be necessary
immediately after soldering to keep the temperature below the allowable limit.

Soldering recommendations

Hand soldering

Maximum contact time lor a soldering· iron temperature 01 260 0c up to the seating plane is 5 S.

Terminal connections

1 = input
2. 3, 5, 6, 7 =common
4 = supply (+)
8 =output/supply (+)

Tamb 25 °c

VB 12 V

Rs, R~ 75 11

Zo 75 11

f 40 to 860 MHz

IB typo 55 mA

Gtr =ISII'
typ. 23 dB

21 to 25 dB

tlilsll ' typo 0,5 dB

VSWR(i) typo 1.3 •

VSWR(o) typo 1,5 •

Isrl' typo 42 dB
Is r l' typo 33 dB ,

1

Vo(rms)
> 105 dBjJV
typo 107 dBjJV

F typo 7 dB

Flatness 01 fre'luency response

Individual maximum V.S.W.r.
input
output

Back attenuation
f = 100 MHz
1= 860 MHz

Transducer gain

Measuring conditions

Ambient temperature

D.C. sUllply voltage

Source impedance and load impedance

Characteristic impedance 01 h.t. connections

Fre'llwncy range

Output voltage
at· 60 dB intermodulation distortion
(DIN 45004, par. 6.3: 3·tone)

Noise ligure

Performance

Supply current

''II.,
F /
I ~

• 1
~.-,

• Highest value. for a sample. occurring in the frequency range.

,.."
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I UIV'vU'.
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Fig.6 Output impedance derived
from output reflection coefficient
so' co·ordinates in ohm. 75; typiCd,
vtilucs.

Fig. 5 Input impedance derived
from input reflection coefficient si,
coordinates in ohm x 75; tvpical
values.

10

10

\ " .. _-./,.\ltO

7Zel780

7zel77S

Hybrid Integrated cirCUit v.h.T./U.h.T. Wlde·Dana ampuller

-J

+J

r
Oll---+--

\

L > 5 J'H; e.g. catalogue no.
312210820150 or 27 turns
enamelled Cu wire (0,3 mOll
wc.und on a ferrite core with
a diameter of 1,6 mOl.
C> 220 pF ceramic capacitor.

11 'lj .. lb

J750ttrock
c

Fig. 3 Printed circuit board holes and tracks.

+
L

bottom view

o 0 000

c

[~ l_l_@_~_o_i_~_~__o_I_--,-.tl:.)
top view

15 Ll.....L....LLJ.....L....LLJL..L-L..LL..J....I.....l-LJ.....L..J.....L..IL..L-L..LL..J....I.....l-.L....I-L...J.....L..IL....L-L..Ll-J-L....l-..L...lW
o 0,2 0,4 0,6 (GHz) 0,8

75.Cl ~
trock t

J
ll194 ..I./

2~./.,
=f--:W

+j
./

1s,1'..
tVI' ,

(dBI ~"" 0

\
-J

20

UMJbU )

-----"

Mounting recommendations Ll? 1'1 .~ f c?
The module should preferablv be mounted on double-sided printed·circuit board. see the example
shown IJClow.

Input and output should be connected to 75 n tracks.

The connectIons to the 'common' pins should be as close to the seating plane as possible.

l06 Decemher 1980

Flg.4 Transducer gain as a function of frequencv; 20 = 75 H.
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OVERDRACHTSFUHCTIES

VAN DE 578 MHz YERSTERKERS

AIIereerst wordt de overdracht Hi{w) van het ingangscircuit

van de in hoofdstuk 5 besproken FET versterkers afgeleid.

Vervolgens worden de resultaten gegeven van de simulatie van

dit circuit, met componentwaarden die ook in de praktijk

worden verwacht. Daarna voIgt dezeIfde procedure voor de

overdracht R{w) van het uitgangscircuit.

Afleiding en simulatie van de overdracht Hi~

Het kIein-signaal vervangingsschema van het ingangscircuit

wordt gegeven door fig.C1.

+
""i

R C1

C2
6P

L1

2Br'Ti

+

""915

Fig. C1 Schema van bet inqangscircuit.

~H
1
, (w) is nu geIijk aan v.

1

Voor de paraIIelschakeIing van C2 en L1 geIdt:

1
* jWL1

h
Zp= jwC2 = C2 =

jwL1

1 2 2
jWC2

+ jWL1 1 - W L1 C2 1 - W L1 C2

jwc2

De totale impedantie, gemeten aan de ingang bedraagt:

zt=R +~ + ZpJwC 1

= jwRC1 + 1 +
jWC1
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Veer Hi(w) geldt nu:

H. (w) =
1

2 2
~ = -=- -...;;W;;......;L;;;.1.....C;;;..1~(1=---..,.....-w~=L ....1.;;;C""'2.L.) ---",...- _

Zt (1 - w
2

L1 C2 ) (jwRC 1 - jw 3RL1 C1C2 + 1 - w2 L1 (C1 + C2 »

(C1)

(C2)

(C3)

De berekende waarden van \H.(w) I zijn weergegeven in tabel C1.
1
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Tabel Cl SDIULATIE VAN BET DfGAHGSCIRCUIT

SIMULATIE VAN HET INGANGSCIRCUIT

Ll-26 nH. C1 a C2-1.5 pF. R-50 Ohm

Fr~quentie (MHz)

450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
499
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
659
665
670
675
680
685
690
695
700

0.77
0.82
0.86
0.91
0.97
1. 03
1.09
1.16
1. 24
1.32
1.42
1.52
1.63
1. 75
1.89
2.04
2.21
2.39
2.59
2.80
3.01
3.23
3.43
3.60
3.73
3.79
3.79
3.73
3.63
3.49
3.33
3.17
3.01
2.85
2.70
2.57
2.44
2.33
2.22
2.12
2.04
1.96
1.88
1.81
1. 75
1.69
1.64
1.59
1.55
1.50
1.46

H is maximaal bij een freq. van 578 MHz.
De max. abs. overdracht. H(s). bedroogt don 3.80
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Het argument van Hi(w), bij toepassing van de componenten

zoals die bij de simulatie van IHi(W) I zijn gebruikt, bedraagt

bij een frequentie van f=578 MHz:

v - (v - arctan 1,32E-1) = 1,36 rad
2,8ge-2

Afleiding en simulatie van de overdracht R(w)

Het klein-signaal vervangingsschema van het ingangscircuit

wordt gegeven door fig.C2.

Dl L.2 UIT

1id
34r"ti ..

R
C8 C? '010 ?5 Ohn
lOa lOa

i

.

Fig.C2 Schema van het uitganqscircuit.

L3 vormt voor de beschouwde frequenties een zeer grote impe

dantie en doet parallel aan het v-filter dus ook niet ter

zake. ZO zal C5 ook geen invloed hebben omdat de impedantie

hiervan zeer klein is t.o.v. de impedantie van de overige

componenten.

VoR(w) is nu gelijk aan ~
~d

En vo=-i*Zp, met Zp de parallelschakeling van C7 en R.

Zp=

R
jwC7

1
jWC7 + R

R

= ]"W"C7 =
1 + jwRC7

jWC7

R
1 + jwRC7
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1 1

Voor i geldt: i= jwL2 + Zp i d
jwL2 + Zp i d=1 2

jWL2
+ jWC6 1 - w L2 C6 + jwC6Zp+ Zp jwL2 + Zp

=

Met de uitdrukking voor Zp wordt dit:

i=

= 1 + jwRC7
2 3 i d

1 + jwRC7 - w L2 C6 - jw L2 RC6C7 + jwRC6

v =o

-R
R(w)= 3 2

-jw RL2 C6C7 - w L2 C6 + jwR(C6 +C7) + 1
(C4)

3
arg{R(w)}= v - arctan( wR(C6 + C7) - w RL2 C6C7 (C6)

2
1 - w L 2 C6

De berekende waarden van IR(w) I zijn weergegeven in tabel C2.
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Tabel C2 SIHULATIE VAN BET UI'l'GAHGSCIRCUIT

SIMULATIE VAN HET UITGANGSCIRCUIT

~~~34.3 nH. (6-3 pF. C7-6 pF. R-75 Ohm

Frequentle (MHz)

450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
499
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
659
665
670
675
680
685
690
695
700

85.23
86.95
88.79
90.77
92.89
95.18
97.63

100.28
103.13
106.19
109.49
113.04
116.85
120.94
125.31
129.96
134.89
140.06
145.42
150.88
156.33
161.58
166.40
170.51
173.62
175.43
175.68
174.26
171.16
166.54
160.67
153.87
146.49
138.83
131.16
123.64
116.42
109.57
103.14

97.13
91.54
86.37
81.58
77.15
73.05
69.26
65.75
62.50
59.49
56.68
54.07

R is maximaal bij een freq. van 578 MHz.
De max. abs. overdracht. R(s). bedraagt dan 175.78
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Het argument van R(w), bij toepassing van de componenten zoals

die bij de simulatie van IR(w) I zijn gebruikt, bedraagt bij

een frequentie van f=578 MHz:

T - (T - arctan 2,33E-1) = 0,58 rad
3,57E-1
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AFMETINGEN VAN DE WCBTSPORI.EN

IN DE 578 MHz VERSTERKERS

De lengte 1 en diameter d van een spoel zijn gedefinieerd
zoals is geschetst in fig 01.

<

Fiq.D1 Afmetinqen van een spoel.

Voor de zelfinduktie van een luchtspoel geldt de volgende

formule [13]:

(01)
41

met Nw het aantal windingen

Oeze formule geldt in feite alleen voor spoelen met relatief

veel windingen. Voor de Olympus toepassingen zijn echter

kleine zelfindukties nodig, waaruit valt te verwachten dat het

aantal benodigde windingen helemaal niet groot zal zijn.
Bovendien houdt formule (E.l) geen rekening met componenten in

de omgeving, zoals andere spoelen en geaarde grondvlakken, die
uiteraard bij een frequentie van 578 MHz allemaal invloed

zullen hebben. Tevens zal voor een dergelijke hoge frequentie

het z.g. "skin effect" optreden. De spoeldraad is daarom ook

een koper-zilver legering (CuAg).
M.b.v. formule (01) is dus alleen een globale indruk omtrent
de spoelafmetingen te verkrijgen. Door nu met de berekende

lengtes en diameters enigszins te experimenteren, zijn de

optimale afmetingen te achterhalen, waarbij dan tevens

rekening moet worden gehouden met de posities van de spoelen

in het versterkerdoosje.
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De globale afmetingen zoals die uit (01) volgen zijn:

- L= 26 nH

met Nw=2 en 1=15 mm~ d= 9,9 mm

- L= 34,3 nH

met Nw=2 en 1=15 mm~ d= 11,4 mm

Door nu de invloed op de versterking te meten bij gebruik van
verschillende spoelen die ongeveer aan de berekende afmetingen

voldeden, resulteerde uiteindelijk de volgende afmetingen:

- L= 26 nH (=L1 ) ---+ Nw=l, 1= 10 mm, d= 6 mm

N =1, 1= 12 mm, d= 8 mmw

De spoelen zijn hierbij dan zoals aangegeven in fig.33, hori

zontaal t.o.v. het grondvlak in het doosje gepositioneerd.
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