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SA11ElTVATTIliG

Dit verslag handelt over de praktische realisatie van een

nohakeling waa.rtles amplitude en onderlinge fuse van twee Det

ruis belaste si~1alen kan uorden gemeten.

De meting gebeurt met behulp van phaselocked 100) schakelingen.

Voor de ~plitudemetingen TIorden sY11chrone detektors gebruikt.

De ingangssignalen moeten liggen in het frekwentiegebied van

9,9-10,1 EHz en de minimale signaal ruisverhouding (op basis van

een 2001dlz breed wit ruisspektrum) mag -5 dB bedragen.

Er kan dan fase en aaplitude gemeten uorden over meer dan 80dB

dynamisch bereik van het ingangssignaal.(-80dBo - OdEm)

Bij amplitudGi,rerhoudingen tussen de ingangssignalen van mil~der dan

20d~ is over dit gehele gebied de neetnauwkeurieheid 30
•

De fout loopt op tot 90 bij 80 dB anplitudeverhouding.

De amplitudemeting is tot ingangssignalen van -70 dBm nauwkeu

rig op 0,2 dB,voor signalen tot -80dEw loopt de fout op tot

3dB.
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1. INLEIDING

In dit verslag uordt de praktische realisering beschreven v~~

een meetapparaat voor fase en anplitudemetingen.

Aan dit apparaat werden de volgende eisen gesteld:

1~ Er moet gemeten kunnen worden in het frelcrlentiegebied van

9,9 tot 10, 1 ~~}Iz

•
2) De schakeling moat een dynamisch bereik hebben van minstens

80 dB

3)00k bij slechte signaal/ruis verhoudi~gen moet gemeten ~L,nen

worden.

Een schakeling waarmee de laatste twee eisen te realiseren zijn

bij de amplitudemeting is de dubbel gebal~~ceerde synchrone

detektor.Een sjrl1chrone detektor heeft twee ingangssignalen

nodig voor amplitude detektie,naffielijk een referentiesignaal en

het ingangssignaal.Ilet het referentiesignaal wordt de f11 ekwentie

vastgelegd Vlaarop de detektor gevoelig is.De detektor is zeer

selektief,waardooreen grote·ongevoeligheid voor ruis wordt ver-

kregen.

Het dynamisch bereik dat gehaald noet worden hoeft met een

synchrone detektor ook geen probleem te zijn,er zijn in de

vakgroep EEB al detektors gemaakt lllet een bereik van 100 dB,(lit.4).

Detektors met een dergelijk bereik zijn echter alleen maar goed·

te maken voor frekxrenties tot een paar honderd kilohertz,daarboven

zal het dynamisch bereik niet meer gehaald worden,zodat het dUB

nodig wordt het ing~~gssignaal van rond 10 rlliz tot een lagere

frekwentie terug te brengen.
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Door het ingangssignaal eerst te mengen met hulpsignaal is dit

zonder Deer te realiseren.

Een ander probleem is het referentiesignaal dat voorde detektie

nodig is. Dit moet dezelfde frel:we!:tie en bovendien dezelfde

fase hebben als het il~conende signaal.~e kunnen echter het pro

bleem ook ol:1draaien:~'eem een vast refere~tiesignaal in"de detektor

en manipnleer het hulpsignaal waarmee we het ingangssignaa.l

mengen zo dat de geuenste fase en frekwentierelatie D1 de

sy:cchrone detektor ontstaat .Deze D'!ethode heeft boveDdie:l als

voordeel dat we de detektor voor die referentiefre}~aentie

kunnen optimaliseren.

Een schakeling uaaroee het bovenstaaDde mobelijlc is staat in de

literatuur bekend als de supe11 heterodyne phase locked loop.

In het volgende hoofdstuk zal hier nader op in uorden gegaan en

zal ook duidelijk worden gema~ct hoe we met phase locked loops

fase ku.nnen neten.
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2. Y1EmcrYG VAn DE SC[If.JCELIT~G

Wat hier voIgt is een beknopte afleiding van de werking van

het apparaat,en van. de van bel~~g zijnde formules.Hierbij worden

ook enkele foutenbronnen meegenomen die bij het bouwen van belang

bleken.Voor een uitgebreide beschouvdng en theoretische afleidingen

wordt verwezen naar de bestaande literatuur op het gebied van PLL's

bijvoorbeeld lit.1 •

FIG. 1

Beschouw nu het in fig.1 gegeven blokschema van een super-

heterodyne phase locked loop (SPLL).Als we aan de uitgang van de

mixer aIleen geinteresseerd zijn in het signaal met de verschil-

frekwentie van de ingangssignalen,en de amplitude van het vco-

signaal konstant veronderstellen en opgenomen in de mixerkonstante

K ,dan geldt:
m

Hierbij is~~ de eventuele fasefout in de mixer.
m

Dm invloed van voorversterker en bandfilter kunnen we samen-

vatten in een versterking Af en een fasedraaiingA6f ,dit geeft:

V 2 = At!-mVi cost (,o)1-'O)t +ei-6o~m+.1ef1 (1)
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De limiter zorgt weer voor een extra fasedraaiing en maakt de

amplitude konstant. Roem

v :::: V cos) (w _U) )t
3 L ? 1 0

deze amplitude V_,dit geeft:
L

+6i -6
0

+D eI;1+Aef +Mll \

waarbijAEl
I

de fasedraaiing van de limiter is.

We komen nu bij de fasedetektor, waarbij de fase van v
3

wordt

vergeleken net de fase van het referentiesignaal. Neem nu voor de

fasedetektor een driehoekige fasekarakteristiek aan,en neem verder
•

aan dat de loop in lock is,dus lV .-1.) =w f. Dit betekent dan voor v
4~ 0 re

Hierbij is Kd de fasedetektorkonstante (eenheid:Volt/rad.),en AO

vertegenwocrdigt het totaal aan fasedraaiingen in het ingangscircuit

dus llS = ~err/"6ef-lA~) (4)

Achter het loopfilter met overdrachtsfunctie F(s) geldt:

v5= KdF(s)le
i
-9

0
+Ae)

De overdrachtsfunctie van de spanningsgestuurde oscillator (VCO)

is: e :::: (K / s) .V5 ~o I.: 0 .

(6)

Dit geeft met een aktief 1e orde loopfilter met overdrachtsfunctie

1+s1.
F(s):::: S7j

na enig rekenwerk en wat substituties:

(7)

en J

e ..r" s +lJ 2o c-fNn n
H (8)= e.+.46 = 2 iJ" 2

~ 8 + 2 ~ s +Wn n
1

waarbijW = (KoKd) 2.
n T1 .

De grootheid W staat bekend als de natuurlijkA fre~lentie enn

1 als de demping van de loop.
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}~s we H (s) wat nader bekijken dan vallen ons een paar dingen Ope

Allereerst blijkt 11 het karakter van een laagdoorlaatfilter te

hebben,dit betekent dat snelle fasevariaties aan de ingang ver-

zwakt in de fase van de veo tot uiting zullen komen,oftewel fase-

ruis aan de ing~~g wordt door de loop uiteofilterd.

Verder is de overdracht in de stationaire toestand van belang.
dlo) de.).

Indien d ~ = d ~ = a geldt hiervoor:

6 = li~n sH(s).(6.~4e) = e.+~e (8)o s-., J. J.
•

Uit het voorgaande kunnen we een aantal conclusies trekken:

Uit de vergelijkine voor v2 (formule 1):

De amplitude van v2 is evenredig ~et de amplitude van het ingan~s

signaal.De frekwentie van v3' is gelijk aan de refe11 entiefrekwelltie van

de loop (als de loop in lock is) .De fase van het signaal ,lOrdt door

de loop naar nul geregeld,als we tenminste de fasedraaiing van de

limiter verwaarlozen. (zie fo:m.ule 2 )

Dit betekent dat het mogelijk is de amplitude van v2 ,en hierdoor dus

de amplitude van het ingangssignaal,te meten met behulp van synchrone

detectie,waarbij het schakelsignaal van de referentiegenerator

afgeleid kan worden.

Uit formule 8 voIgt dat de fase van de veo een afbeelding is

van de fase van het ingangssignaal.Door het laagdoorlaatkarakter

van H(s) is de fasejitter door ruis bij de veo minder als aan de

ingang.Als we faseverschillen tussen twee signalen willen meten dan

is dat dus mogelijk door twee gelijke SPLL's te nemen ,daar de beide

signalen op te zetten,en vervolgens het faseverschil tussen de beide

veo's te meten.De door het systeem veroorzaakte fasefout ~e zal dan

in beide gevallen hetzelfde zijn en dus wegvallen. Het voorgaa~de geldt

natuurlijk alleen onder de in form. 8 geno$1de voorwaarden.
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Bovendien moet hierbij geeist worden da~ de fout ~e niet

amplitudeafhankelijk is. Voor de fouten in de mixer,ingangsvoorver

sterker en I.:F-filter is dit praktisch het geval, gezien het lineaire

karakter van de toegepast e bewerkingen. Bij de limiter kum:en we

moeilijlcheden verwachten,het leomt erop aan een limiter te konstrueren

die over 80 a 90 dB bereik van het ing~~gssignaal een blok af moet

geven met een konstant faseverschil (liefst 0) ten opzichte van

de ingang. ...

Om het voorgaande kort samen te vatten:Het is dus mogelijk

van twee signalen met SPLL's fase en amplitude te meten,waarbij de

amplitude informatie in de middenfrekwent van de loops wordt afge

nomen (voordeel:relatief lage,vaste fre}:Wentie).De faseinformatie

zit in beide veO's (voordeel:schoon signaal met vaste amplitude)

en kan verkregen worden door hiertussen het faseverschil te meten.

De fasemeting kan nog wat vereenvoudigd worden door het mengen

van beide veo signalen met een vaste hulpfrekwentie,waardoor deze

siG~alen in een lage frcl~entieband ko~en te liggen.3ij een ingangs

frekwentie van 9.9 - 10.1 HHz en een middenfrekwentie van 125 kHz

zullen de veo frekwenties in het gebied van 10,025 -10.225 ~mz

liggen.Als gemengd wordt met 10 ~mz d~~ liggen de te meten signalen

in het elektronisch gemakkelijker hanteerbare gebied van 25 -225 kHz.

Bovenstaande redeneringen brengen ons tot het in fig 1 weerge

geven blokschema voor het te konstrueren apparaat.De praktische

realisering van de afzonderlijke bloklcen en van nog enkele hUlp

schakelingen zal in de volgende hoofdstukken worden beschreven.
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3. DE SCHAICELIrTG

3.1. Alger:lene bO,~.wwi.ize.

De grote gevoeligheid die van het apparaat gevraagd wardt

maakt een aantal maatregelen bij het bouwen ervan noodzakelijk.

Als we de vereiste 80 dB gevoeligheid willen bereiken dan betekent

dit dat ingangssignalen met een niveau van -SO dBm in 50 ohm nog

goed ge~eten moeten kunnen worden.Dit zijn dus signalen waarvan de

amplitude in het uV gebied ligt.Er moeten dus een aantal dingen

gedaan worden om de invloed van storingen te beperken.

Een aantal mogelijke bronnen van Gtoring zijn:signalen die

van buiten af instralen,onderlinge beinvloeding van de beide loops,

storingen die door de voedingslijnen worden overgebracht,etc.

Om storingen via de voedingslijnen te beperken is gekozen voor

een aparte stabilisatie van de voedingsspanningen op ell:e print

afzonderlijk.Elk stoorsignaal zal dus minstens twee stabilisatie

Ie's moeten passeren voordat het op een andere print invloed kan

uitoefenen.

De toegevoerde voedingsspanningen zijn + en -18 VOlt,en

voor de synchrone detektor bovendien nog -36 Volt.Deze spanningen

worden op de printen gestabiliseerd tot + en 15 Volt en -30 Volt.

Waar nodig wordt net een extra stabilisatie Ie 5 Volt gemaakt.

Om een goede aarde en afscherming te kunnen garanderen is

elke print ~eezijdig uitgevoerd.De komponentenzijde van de print is

dan aardvlak, op de onderkant liggen de printsporen.Om de onderdelen

op de print vast te kunnen solderen zijn in het aardvlak kontaktgaten



-10-

gemaakt.P~leen in gevallen waarbij dat absoluut noodzakelijk was

liggen er ook in het bovenvlak van de print er~ele sporen.

De printen zijn gemonteerd in een 19 inch behvizing.De onder-

linge verbindingen worden gemaakt door printkonnektors,en bij hoog-

frekwente signalen met mini coaxkabel.

Om beinvloeding van de deelschakelingen onderling te voorkomen is

achter elke print nog een afscherming aangebracht in de vorm van

een geaarde aluminium plaat.Verder zijn de gevoeligste delen van

de beide phase locked loops zover mogelijk uit elkaar geplaatst,

en zitten de voor beide loops gezamenlijke schakelingen (125 ~~z

generator,fase~eter) in het midden van de kast.
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3.2. De SupcrheteroJy~e Phase Locked Loop (SPLL)

Voor de volledigheid voIgt hieronder nogmaals het blokschema

van de SPL1. Anders dan in hoofdstuk 2,waar alleen het principe

van belang was,is hier voor een wat meer gedetailleerde weergave

van de loop gekozen.

loopfilter

-Ampl,det.

Ref 125kHz

00
P.D.

~-----_Ref• 125k.'izVAHGS.
+90

0

10CI:D.

11:.1.

_. I

I

F(s)

I

I
r------....- - __I

1DF.
1,25

T 1"<- _.z

r-V""a;RVB~~T/IiF ~1;.~ ---- ---
I~_-I
I
I
I
I, ......__J

~. - - - - - - - - - - -

FIG.3

Uit fig. 3 blijkt dat het voorversterker/;7 filterblok uit

hoofdstclc 2 in wezen bestaat uit een kaskadeschakeling van een

laagdoorlaatfilter,een ingangsversterker en een b~ldfilter.

Hiervoor zijn de volge~de redenen aan te voeren:

Voor de amplitudemeter is een ITF versterldng van 13x voldoende.

Verder werkt deze schakeling zeer selektief voor signalen van

125 kHz,zodat een bandfilter voor deze frekwentie hier Diet

nodig is.rye willen echter weI de ongewenste mengprodukten van

de mixer kwijt zijn,wat een laagdoorlaatfilter noodzakelijk

rnaakt.

am de SP11 een-groot dynamisch bereik te geven is het nood-

zllicelijk dat de limiter in de loop oOk voor zeer kleine si~~alen

blijft werken.Dit betekent dat we de versterking groter noeten
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kiezen dilll voor de ruapli t'cldedetektie noodza1(elijk .is. Verder

moeten ruisinvloeden zoveel mogelijk verminderd worden.Di~

maa1(t dus een versterkend bandfilter nodiC.

In het blokschema is ook een lod:detektor ingetekend.Dit is een

fasedetektor met als ingaDgssignalen het middenfrel~ent signaal Vffi1

de loop en een referentiesignaal dat 90 graden versehoven is ten

opzichte van het referentiesignaal van de SPLL.Het sigPaal uit de

loop wordt achter de limiter afgenonen,dit om te zorgen dat het uit

gangssignaal van de lockdetektor niet afharu~elijk is van de ingmlgs

spanning van de 100p.Als de loop in lock is zal er een gelijk

spanning ontstaan aa.'1 de uitgang van de 10ckdetektor.Als deze

gelijkspanning niet aanllezig is,of te klein is dan komt de vangscha

keling in werlcing.Deze schuift de veo frel~entie heen en weer

totdat het inga.ngssi~laal gevonden is en de loop in lock komt.

In de volgende paragrafen zullen de afzonderlijke komponenten

van de loop behandeld worden.
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Als mengtrap aan de ingang van de loop is een double balanced

mixer type 105343 van Tleulett Packard gebruikt.Dit type mixer is

gekozen v,'nwege zijn grote dynamisch .bereD:: en goede lineariteit.

De inpedantie aan aIle poorten van deze mixer bedraagt 50 Ohm,

wat voor oen goede a~~passing aan de coaxkabel aan de ingang zorgt.

Het inwendig schema van deze mixer staat getekend in fig. 4 •

L

x=-

F\G·li

Het ingangssignaal wordt aangeboden aan poort R en op poort L Vlordt

het van de veo afkomstige signaal gezet.Om het dynamisch bereik

van de mixer zoveel mogelijk te benutten moet het veo sienaal een

amplitude hebben van minstens 0,5 Volt.Eet gewenste uitgangssigl1aal

aan poort X (dit is het signaal met de verschilfrekwentie v~~ veo

en ingangssignaal) heeft dan een amplitude die 6 dB lager is dan de

amplitude van het ingangssi@laal.

Hoeuel de mixer volgens de dokuoentatie uitstuurbaar is tot

+6 dBm aan de ingang treedt er dan toch duidelijk compressie van

het signaal op.'7e Deten dan bovendien een extra fasedraaiil''.g aan

de ingang van el~:ele graden,en dit is voor de fasemeting ontoelaat- .

baar.1Je stellen dc~arom ook de bovengrens van het ingangssienaal op
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.Dit be; veal' l:laoiscl de signaaJ.-

LlS aan lrnm:.enm 22 U2.4 mV eff •

s uitga mixer u.Voaus 30er , dus

tot 11

)In h t ' al. f ·.....entie-e ~gna xer va'} ongtste ret."

len'ben 1 is ~doorlaatfil"nodig.;:et

~ moet ~ste s goed T.!Oceli~kr.derd1.--uYJ:en

'ens he~ si;;n min I:logclijk ~;}})ing doorl
aten

•

;nalen tel' diet moeten i70rcle 1"l.ebben fre-

,es van Rz el middenfrek,;'enti~ verwachten

, kllz.Dtelmet filter is op Ongeveer sen

25 ""z: afstme beties gekozen, namelijlc 1, l.m.

Het fUn kaling van 4 gelijke se.kties en

eens e~epa~e fasedraaiing van dit filter

5 kliz 13 gn. demping van 1 d3.3ij een

ntie vl:bed~ine 59dB.De iDpedantie san

en uithet ~filtel' is 50 ObD.
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3.2.3. De ingenrsverstencor

Achter het laagdoorlaatfilter volgt de ingangsvcrsterker,die

het signaal zijn eerste versterlcing geeft.Verderop in de loop,aan

de ingang van de liniter,TIillen we ~·aag een zo groot nogelijke

uitsturing hebben om ook de kleinste sigflalen een voldoend grote

amplitude te geven.Bij de gebruikte voedingssp~Dningenis daar

20 Volt top/top (7,1 V.eff-.)haalbaar,zodat vanaf de nixer een

versterking van 63x nodig is.Deze versterlr..ing moet door de kaskade

van ingangsversterker en bandfilter geleverd worden.~Ombet signaal

"aan de amplitudedetektor aan te passen moet de ingangsversterker

L13x verst~rken,zodat er voor het bandfiltcr 5x versterken overblijft.

Omdat de ingangsversterker erg zwakke signalen te verwerken kan

krijgen,die in het,uV gebied kunnen liggen,is het nodig deze ver

sterker zo I"ll.isarm mogelijk uit te voeren.Een schakeling met losse

transistoren is dan beter dan het gebruik v~~ een opamp.Er is da~

ook een ontwerp gemaakt net losse transistoren en dit is te zien

in fig. 6 . Hierbij zijn de transistoren 2N4124 en ~:2126 als

aktieve elementen gebruD:t.Alhoewel deze tr&"sistoren normaal voor

schakeldoeleinden gebruikt worden bleken ze bij het lage impedantie

niveau aan de inga~g (50 Ohm) beter te voldoen dan de voor handen

zijnde 'ruisarme t transistors.

De schcl~eling bestaat uit een verschiltrap aan de ingang,gevolgd

door een complementaire eindtrap om de uitgangsinpedantie laag te

naken.Het geheel wordt teruggekoppeld via P2 en een weerstand •

De instelpotmeter P1 dient ervoor om de gelijkspanning op de uit

gang op OVolt af te regelen.
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.--.,.........-~-.....---..-+ IS" V
AMP·DEr

PZ

F1G.b
...

De versterker is recht tot boven 4 ;''Hz,en de fasedraa.iing op

125 kHz bedroeg ninder dan graad.Omeen indru1: te krijgen Vffi1 het

ruisniveau is de uitgang van de versterker bij open ingang op een

gevoelige scoop gezet (Textronix type 50~\),uaarbij de versterking

van de scha1celing op 60x uerd ingesteld.Dit gaf een uitgangsruis

van ongeveer 100 uV top/top,uaarbij de bandbreedte van de scoop

100 ~JJz bedroeg.Dit lcont dus neer op eeil ruisniveau aan de ingang

van 1,7 uV top/top.

De ui tgangsimpedantie van de schakeling bedraagt 14 Ohm bij

125 kHz.

Het uitgangssignaal van de versterker gaat via de printkonnektox'

naar de synchrone detektorprint voor amplitudedetektie,en in de

SPLL zelf voIgt het 125 kHz bnndfilter.
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Ret Dandfilter

Het bandfilter dient ervoor om het signaal voor de limiter

enigszins van ruis te ontdoen.::::en limiter die behalve het gevenste

signaal ook ruis krijgt toegevoerd zal dat gei7enste signaal ver-

zwakt doorlaten (lit.1 par.6.4).Om dit effekt zo klein mogelijk te

houden zouden we een scherp bandfilter noeten gebruiken.Dit stuit
•

echter op een aantal beZITaren.A1lereerst zou het filter de regel-

eigenschappen van de loop lawnnen gaan beinvloeden als de band-

breedte teveel in de buurt van de loopbandbreedte komt,uaardoor

de loop zelfs zou kunnen gaan oscilleren.Verder bestaat.er de

mogelijYJleid dat de loop op verkeerde frelmenties in lock komt

(false lock,zie lit.1 hoofdstlik 8).

Een kompromis die redelijk blijkt te werl~en is een elu~elvoudig

bandfilter met een~Q van 4 a 5 .Vanwege de genaklcelijke afregeling,

en omdat nog wat versterking nodig is is gekozen voor een &ctief

filter, zie fig. 7 .I:et de instelpotmeter P.4 wordt de centrale fre

kwentie ingesteld,en met ~3 de versterl~ng en de Q.Deze regelingen

zijn echter niet geheel onafhanJ.celijk van elkaar.ITa afregelen van

het filter op 5x versterken was Q=4,5.
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3.2.5. De Liniter

Omdat de amplitude van het ingangssignaal geen invloed mag

hebben op het uitgangssignnal v&~ de fasedetektor in de loop moet

deze amplitude konstant ge~aakt worden.Dit is te doen door het

tussenschwcelen van een limiter.Hierdoor verandert het signaal van

sinusvormig in een blokspanning,maardat is voor het gec:.rag van de

loop juist ~~stig omdat ae fasedetektor dan een betere karakter-

istiek krijgt, . I'.

De limiter moet werken voor een zeer groot djfl1arnisch berei1:

van het ingangssignaal,unaxbij dan bovendien het faseverschil

tussen ingang en uitgang zo ~~ein mogelijk moet zijn en niet meg

varieren als funktie van het ingangssignaal (zie hoofdstuk 2).

Het in Ie vorn verkrijgbare comparators is dit niet te verwezen-

lijken,en daarom is hier voor een uat complexere oplossing gekozen.

-j>-

* =BAWbz.

look
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In figuur B zien ue dat de gekozen oplossing bestaat uit het

in kaskade schakelen van twee snelle opaops I~5195,elk begrensd

met diodes,TIaarna een comparator voIgt die de uiteindelijke blok

spanning afgeeft.

Omdat een offset in de gelijkspanningsniveaus van de opamps aan-

leiding ]C~~ geven tot een offset in de duty cycle van hot uitgangs-

signaal is er een extra regeling aangebracht.Deze regeling wordt
•

gevorn.d door een als integrator geschakelde Cfj140 die het gernid-

delde spanningsniveau van de ui tgang van opamp twee terugkoppelt

op de ingang van opamp 1.Hierdoor wordt het gelijkspanningsniveau

naar 0 Volt geregeld.

De versterking va~a.:f de i:pgang van de SPLL tot aan de uitgang van

de limiter is zo groot dat de comparator al reageert op de ruis

van de schakeling zelf.Dit heeft het -niet voorziene- voordeel

dat nu ook de fasedetektoringang random gesch~celd wordt,en dus

niet in een stand blij"ft hangen,waardoor offsetspanning lean ontstaan.

De fasedraaiing V&1 de limiter veranderde bij 80Q~variatie van

het ingangssignaal 5 graden.

! ; ~£.-j.'1'
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3.2.6. De fasedet8~

Er zijn voor de keus v~~ de fasedetektor een aantal mogelijk-

heden.'Je ku.'YJJlen net digitale circuits g2.an v7erken,en dit heeft

tot voordeel dat we tamelijk vrij zijn in de karwcteristiek van

de fasedetektor.Een ove~vegend nadeel is echter de grote ge-

voeligheid voor ruis die deze circuits hebben omdat enkel ~aar

de nUldoorgancen van de ingangssignalen gekeken wordt.Qmdat

ruisongevoeligheid van de detektor in deze toepassing belang-

rijk is werd een andere oplossing gekozen,namelijk het gebruik

van een s~lchrone detektor 'in balansuitvoexing als fasedetektor.

In de onderstaande figuur staat het schema hiervan: en van de

gebrvikte stuurschakelingen gegeven. Voor een goede werking

is het namelijk handig om cle detektor met verschilspanningen

aan te sturen.

Ik

L...---T"""-......L-:E]- - /5 V
Ho

::::::::ri:::::O--I---- 1/=1.0 LA" t

1.11 0

'----- -I S" V
}:\(,. 9
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Zoals ue in de figuur zien is de synchrone dctektor volledig

met fets type SD5001 opgeboUITd.Dit is gedaan omdat in deze

toepassing de fuscu:fhankelijkheid va". de detektor va'} primair

belang is,en we met Fets geen extra stro~en in het circuit s~~

ren,zoals dat met transistors weI hetgeval zou zijn.

De stroom door de detektor wordt geleverd door de helft van

een I.1PQ2222 transistor array dat als stroombron staa"'; gescha

keld.Die stroom bedraagt 2 mA,wat betekent dat de spanning

over de 1k weerstanden bovenin de detektor naximaal 2 Volt

kan varieren,waardoor een maximale verschilsp~~ing aan'de

uitgang kan ontstaan van plus of min 2 Volt.Dit bepaalt de

fasedetektorkonsta~te op:

Qmvan de elu~elzijdige ing~ngsspmLningen versctilsp~ingen te

maken zijn twee verschillende methodes toegepast.Van het

referentiesignaal worden twee spanningen in tegenfase gemaakt

met behulp vm1 exclusive ors (74LS86).Het sigDaal uit de loop

gaat via een verschilversterker,waarbij het dan meteen van de

nodige negatieve gelijkspanning wordt voor~ien.
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3.2.7. Het Loonfilter.

Het loopfilter is bij een goed ontrrorpen SPLL bepalend voor de

regeleigenschappen van de loop.Goed ont~orpen wil zeggen dat de

tijillconst&1ten v~~ fasedetektor,middenfrekuent filter en andere

loopkomponenten zo klein zijn dat hun invloed te verrraarlozen is.

Zoals eigenlijk al in hoofdsttlk 2 werd aangenomen (foro.7) is bij

het ontwerp gekozen voor·een 1e orde aktief loopfilter,uat de loop

dus tot een 2e orde loop ~aakt.TIieronderworden de daarop betrek-

king hebbende for.nules uit hoofdstulc 2 nog eens vermeld.'

1 + Sj2
F(s) = --'8'1

2
2((,,) s +tJ

(') 1 n n
H 8 = 2 2

s +i}<.> s+tJ
." n n

lKK) t
,waarbij tUn= ;1d

(6)

(7)

Bovendien geldt nog voor de ruisbandbreedte B
L

van de loop:

(zie lit.1 ,tabe13.1)

De faktoren K1 en K. zijn bepaald door de gebruikte fasedetektor
C Q

en oscillator, in het loopfilter kiezen wer; en~2 zodanig dat we

de gewenste natuurlijke frekwentie en demping krijgen.

Er zijn een aaJ."1tal faktoren die de optimale (J n . en ( bepalen. 

Roe groter de natuurlijke fr~G7entie is _J~s te sneller zal de

loop fr~cwentie en faseverm1 deringen volgen,maar er zal ook

meer ruis binnellicomen.
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lIet is dus duidelijk dat er wa~. be-heft naar een
n

kompromis gezoeht noet worden. Ben al· eer1er toegepaste SPLL

haalde 80 dB d~:amiseh bereik en had een toelaatbare signaal

ruisverhouding van -13dB aan de'ingang bij een hatuurlijke frekwentie

van 2,2.103rad/see, (lit.3).Hier is voor dezelfde natullrli~ke frek~entie

gekozen.

Voor wut de demping i betreft is de keuze uat minder arbitrair.

De invloed van ing~Dgsruis op de loop moet zo klein mogelijk

zijn.Dit betekent dat de~sbru1dbreedteBL geminimaliseerd

moet worden. Uit formule 9 blijkt dat 1\ f:lininaal is voor) -h
BL is dan ~.Dit mininum. is eehter vrij vl~~,voor ~J<1 zal

de ruisbandbreedte niet meer dan 0,75W bedragen.Er is dus
n

nog enige speling in de keus vaD;.

Voor 'l7at de tTaeldng eigenschappen betreft is de keus i -1V2

gunstig(lit.1 tabel 7.2),en hierbij is de rlusbandbreedte

BL=0.53Wn •

Van de gebruikte fasedetektor is Kd~411tvolt/rad.(par.3,2.6)

6en de oscillatorkonstante Ko=1'( .10 .rad/V.see (par.3.2.8)

Ko,Kd,On en 1ingevoerd in formule 7 geeft:

~,= 0.83 sec. en ~2= 161 usee. (10 )

De praktische realisering van-P(s) staat in fig. 10 weergegeven.

Kies nu voor de eondensator C 10 uF,dan geeft dit R, = 83k~il

R
2
=64fi.

,... F(5);

..
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Het schoma van het loopfilter staat hieronder weergeceven.

Omdat het ingangssignaal een verschilspanning is wordt daar

eerst een enkelzij dige spal1..Yling Val1 gerJaakt .Hiema voIgt dan

het eigenlijke loopfilter.

Voor de in de SPLL toegepaste veo is een regelspar~ling nodig

van minstens +2,5 Volt. am nu te zorgen dat de uitgang van het

loopfilter ninstens die spam1ing heeft verleggen we het gelijk-

spanningsniveau van beide opamps en begrenzen dan de uitgangs-..
spmL~ing vaYl het loopfilter ten opzichte van dit niveau door

een zenerdiode van uitgang naar ingang te schakelen.De diode-

werking begrenst het lage niveau,net de zenerwerking kunnen we

een maximale i1i t,ga.'1gsspanning vastleggen.Het referentieniveau

wordt geregeld met de instelpotmeter.

'3,6v Ii(

I rI
lop

VfHI
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3.2.8. De s-pan':'ingsgestunrde oscillator (veo)

Als spanningsgestnnrde oscillator is een sch&~eling l~et de

I~C1648 gekozen.Dit is een geintegreerde 1C oscillator waarbij

we de frelCITentie'~et een varicap lammen afster~en.De spectrale

zuiverheid van deze oscillator is ongeveer een faktor 10 boter

dan de al eerder toegepaste VCO met het IC 7418124. (lit.2)

om een hoge K te halen is er een varicap genomen met een groot
o

afstembereik.

De VCO moet in de schakeling twee mixers met 50 oha ingang _,

aansturen met een sigilaalniveau van minstens 1\" p/p.Daarom is

er achter de VCO nog een transistor geplaatst die hat uitgangs

signaal nog uat versterkt.

De spoel en condensatorwaarden van de 1C Y~ing zijn zo ge-

kozen dat de oscillator afgeregeld kan worden op een fre-

lrnentie van 10,025 :~z bij 5 Volt- en 10.225 IIHz bij 5,4 Volt

regelspanning. De overdrachtsftUlctie is als lineair te beschouwen.

De oscillatorkonstante is dus:

6Ko= 500 kHz/Volt = }t.10 rad/V.sec.

T

F16.12.

-f-

i;
..(.

-~ i

fl·'1;..(JI.,·v.'

f"~~'- lJ't., t·t
f . ~

,.Ji
"



~~.,,--.

-26-

3.2.9. Lockdetektor en va.'Ylgschakeling

De lockdetektor is in principe hetzelfde opgebouTId als de

fasedetektor.O~de gevoeligheid ~at opte voeren zijn de drain-

weerstanden Vffi1 de bovenste fets verbToot tot 2,2k •

De lockdetektor krijgt als ingangssignaal een referentie

sib~aal dat 900 verschoven is ten opzichte van de referentie

van de fasedetektor,en o~ de onderste fets hetzelfde signaal

als de fasedetektor.

Als de loop in lock is zal er een golijksp2ill..'Yling ontstaan aan

de uitgang vaYJ de 10ckdetektor.Deze gelijkspanning 'Wordt door

de daarop volgende opanp vergeleken net een in te stellen

spa."'1ning en af'nanlcelijk hiervan wordt de ui tga..."'1g van de opanp

hoog (uit lock) of laag(in 10ck).1.let het uitgangssignaal van

deze opamp wordt een schakelfet open of dicht gezet,waardoor

de vangschakeling op het loopfilter geschakeld wordt.Verder

geven een rode en een groene LED aan of de schakeling uit dan

weI in lock is.

De spanning waarmee het uitgangssignaal van de lockdetektor

wordt vergeleken wordt zo ingesteld dat alleen bij het lockeh

op de juiste frekuentie de groene led gaat branden.Als het

middenfrekwent signaal een harmonische is van het referentie

signaal is inlocken namelijk ook mogelijk,maar de lockdetektor

geeft dan een lagere spanning af,waardoor het verschil tussen

goed en fout inlocken gekonstateerd kan worden. Deze afregeling

is vrij kritisch ondat ook door ruisinvloeden bij de juiste

middenfrek17entie een lagere uitgangsspanning van de lockdetek-

tor kan ontstaan.
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De vangschakeling is een laagfrekvmnt blokgolfgenerator die via

een grote ueerstand (e~kele honderden kilo ollffis) een stroom

stuurt naar het loopfilter.Door de integrerende uerlcLng hiervan

ontstaat aan de uitg~~g van dit filter een driehoekspam1ing die

de fTel~entie van de VCO heen en weer schuift.De zenerdiode in

het loopfilter zorgt voor de begrenzing van het frekaentie-

gebied dat de VCO doorloopt.

De pralctische realisering va.~ de lockdetektor/vangschakeling

staat hieronder.

{
----1:-----1

FJ(,. 13
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De amplitude~eter

Voor de m1plitude~eting is een gebalanceerde SY11chrone detektor

gebruikt zoals die door Pieter van Helvoort ont,rild-::eld is. (1it.4).

Hierin zijn enkele w:i.jzigingen aangebracht: (zie fig. III )

-De precisieueerstanden aan de drains va~ de bovenste fets

zijn ondergebracht in een 16 pin3 DIL weerstendsnetwerk. In I

dit nemerk zitten 8 we~rstanden van 10k 1% met een maxiwale

manier geoaakt.

onderlinge af~rijking in temperatuurscoefficient van 30 ppm/oC.

Ook de 4 precisieweerstanden rond dj OP10 opamp zitten'in dit.

zelfde netwerk.

-ook de emitterrreerstanden van de EAT 01 dual transistor zijn

met een weerstandsnetwerk opgebou~d door aa.n elke kant 2

10 k weerstanden parallel te schakelen.

-de gelijkspanningsinstelling van het bovenste kwartet fets is

wat vereenvoudigd.Ondat de apanningen op de gates van de fets

toch door de exclusive or poorten opgedrukt:worden is afge-

zien van een aparte spanningsinstelling.

-De benodigde -5 en -10 volt spanni~genworden.9Peen eenvoudigere

'-., ~

Door hat gebruik van weerstandsnetwerken wQrdt sen_goede

thermische koppeling bereikt tussen de ueerstanden onderling.

Dit betekent dat temperatutlrsverschillen tussen de weerstan

den onderling,die door ongelijke dissipatie kunnen ontstaan,

anel vereffend zullen worden.Dit is vooral belangrijk als na

sterke signalen (=ongelijke dissipatie in de drainweerstanden

van de sY11chrone detektor) plotseling zwcld-::e siV1alen verrrerkt
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moeten worden. Eon eventueel temper~tuursverschil zou zich dan

uiten in een extra offsetspanning,en dus een meetfout intro-

duceren.

ITa b01n1en en afregelen v~~ de schclceling bleek dat er over

een bereik van 86 dB moeiteloos geneten leon worden. Daarom

is afgezien VW1 het bouwen van oventjes voor de temperatl:ur-

gevoelige leomponenten zoals in het oorspronkelijk ontwerp weI

gebeurd is.
•

De uitgangsspanning van de gehele synchrone detcletorschclceling

wordt zo afgeregeld dat Vuit=2,24 Volt voor een ingwlgssignaal

van de SPLL van OdBm.Dit geeft de eenvoudige relatie V .t=10.V.
~ ~

waarbij Vin de effektieve waarde van het SPLL ingangssignaal

is.
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De FaS0neter

De schakeling van de fasemeter is in grote lijnen hetzelfde

als het ontwerp van l~oud de Bok(lit.2) •.

De van de beide loops afkomstige VCO signalen worden bij

binnenkor:J.st gemengd met een 10 ~lliz signaal,waardoor we na

uitfilteren van ongewenste frekwentiekomponenten een signaal

overhouden uaarvan de frekwentie het verschil is tussen de VCO-
frekwentie en 10 rnlz.Zoals in hoofdstuk 2 al gezegd is ligt

deze verschilfrekwentie in het gebied 25 -225 kHz voor ingangs-

signalen 7an 9,'9 - 10,1 Iffiz.

Beide signalen worden vervolgens in een blokgolf omgezet ~et

een limiterschakeling die opgebouud is met een CIT 01 comparator.

Hierna voIgt de eigenlijke fasemeting.

T
~ T ~VI :2 0- k. I

~
I
I I, V,

EB ~

j
Ia..a;b I

-I
I

v,-El I I V).
I

J I II

I L1"" r=A b
cr= 211- T

Vli ------
I

V. - T. VH Vol l: Cl EPb
~tlOl - T \fsem ---
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Het principe van de hier gebruikte ~0etmethode staat weergegeven

in fig. 15" .De beide binne::kOllende sig"l'lalen gaan eerst door ee:,

frelC7entiedeler,waarna oct een exclusive or poort een signaal

gemaakt wordt uaarva~ de duty cycle een maat is voor het fase-

verschil van de beide inCffi1essignalen.De gelijkspmcniDgskompo~ent

van dit sigi:aal is evenredig net de dut;;r cycle en is dus ook

evenredig met het faseverschil,zoals ook in de formules bij de

figuur staat aangegeven•
•

Rechts in de fi~'ur staat een tijdsdiagrma W?Arin te zien is hoe

de meting verloopt.

De pr~~ische realisatie vm1 de sch~celing staat op de volgende

bladzijde. On reclenen van !w.u\7keurigheid 'Wordt de uitgangsspanning

niet rechtstreeks van de exclusive or poort afgenomen zoals bij

het principeschema aangegeven,maar uordt er met dit signaal en

zijn geinverteercle eerst een verschiltrap aangestuurd.

De symmetrische uitgangssproL~ingvan deze trap wordt met een

condensator. afgevlakt.Met een opamp wordt weer een enkelzij-

dige spa~ing gemaillct.Een uitgebreide beschrijving van de schcl~e

ling staat in ~let verslag va"tJ. .A.rD.oud de Bok(lit2.hoofdstuk 5).

Ten opzichte van de daar beschreven schakeling zijn de volgende

dingen verander~:

-De gevoeligheid van de fasemeting is opgevoerd tot 25 mV/graad,

-Eris afgezien van de korrektie van de meting voor fasesprongen

aan de ingang.

-De meting is eenduidig gemaakt door steeds op de positieve

flank var_ de ene flipflop de andere flipflop een puls op de

clear ingang te geven.Hierdoor 'Wordt bereil:t dat deze flipflop

altijd als laatste hoog 'Wordt.
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Dat zoln maatregel nodig is wordt duidelijk als we het tijds-

diagram van fig.lS" u.Jg eens beschouwen.1Je zijn hier van een be-

ginstand van de flipflops uitgegaan ,nw1elijk dat beide uitgan-

gen laag zijn.Als e~n van beide uitgangen hoog was gffiveest zouden

we een geinverteerd signaaluit de exclusive or krijgen.
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De referentiefrel~entie generator

De voor de SP11 en anplitudedetektor benodigde 125 kllz

referentiesignalen worden in deze schakeling opgeuekt.

De schakeling bestaat uit een 1~lliz kristaloscillator en

een 8-deler die zo geschakeld is dat er 4 uitgangssignalen

afgenomen kunnen worden die telkens 900 verschoven zijn•.
Het schema van de generator staat op de volgende bladzijde.

In plaats van de eigen 111Hz oscillator kan er oak een externe

referentiebron V~D 1~mz gebruikt worden.Het signaal van de

externe ingang wordt met een schmitt trigger(741S13) op

TTL niveau gebracht.llet een sch~:elaar kan gekozen worden voor

de interne of externe referentiebron.

Het schakelingetje rond de transistor 204124 dient ervoor am

de flipflops Vrol de deler te resetten,waardoor de fasere-

latie tussen de uitgangssignalen steeds hetzelfde is.

Deze- schakeling is overgenomen uit een eerder ontwerp (lit.2).
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4. LmrnTGElT

4.1. ITethoa.en

Voor het meten vaY[ de eigensehappen van de gemaBkte se::ake-

ling zijn tuee versehillende meetDpstellingen gebruil~.

Bij de metingen uaarbij geen ruis awl het ingangssiQlaal behoefde

te worden toee;evoe~-u is Gebruik geI:laakt van de in fig.18

gegeven opstelling,Hierbij uordt het ~ut de frekvlentiesynthe-

sizer afkomstige signaal in twee signalen gesplitst; die . eile

met een stappenverzwakker in 10 dB stappen verzwalet kurll1en

worden.De uitgartgssprolllingen Vro1 de sehalceling werden gemeten

met een Philips G;~6020 gelijkspannL'.gsvoltmeter voor wat betreft

de amplitudemetinG,en een HP5326B digitale voltneter voor de

fasemeting.

Bij de fasemeting is er eehter een probleem.Door ongelijke

fascdraaiing in de buffers en de ver~aldcers k1L~en meetfouten

ontstaan.Dit is opgelost door twDe keer te meten,en bij die

tweede keer neten de aansluitingen op de schakeling te verwisselen

(zie de stippellijnen in de figuur).jds ue beide metingen midde-

len dan vnllen de fouten van de buffers en verzwaldcers weg.

","",I' I• ..,cti"/)
Phj1J'p~

"~?I. ""ttl'"''
PkjlLpS.

~\t' rnp~;",
Hp... ..~~,.pf">-__~ vt,.l,oJ

rf PJsrD

Hp

FJ&.18

,/
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FIG. IS

De opstelling- voor het meten van ruisinvloeden is uat inge-

wikkelder van opzet. Het principe staat hierboven weergegeven.

Omdat er geen I"l.'tisgenerator beschikbaar was die ruis rond 1O~:Hz

kon geven is er zelf een schakeling voor ontworPen.

De beschikbare ruisgenerator levert een ruisspektrun van

30 Hz tot 6 I~Iz.Door dit signaal te mengen net een hulpsignaal

van 7 r,ffiz ontstaat er onder andere een ruisband van 7-13 r.IHz.

Dit ruissignaal wordt in een bandfilter opgeteld bij het

signaal dat als ingangssignaal moet dienen voor de SPLL~s.

Het bandfilter kan naar keuze scherp gema~ct worden (Q=50)

of breed(Q=5).Dij de Betingen bleek de bandbreedte van het filter

overigens onbelangrijk,er werden in beide standen dezelfde

uitkomsten gekregen.

De signaal ruisverhouding kon geneten i70rden net de IJP3371A

spectrtunanalyser.:-:iernee i7erd in een 10k=Iz brede band rond de

ingangsfrekwentie het niveau van de ruis en van het signaal

gaaeten,ITet verschil hiervm, (in dB's)is de signaal ruisverhouding.
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Dit is dm1 weI de si~;aal ruisverho~ding die betreklclng heeft

op een smal bandje van 10 k-~z,om de neetresultaten vergelijkbaar

te maleen net die van eerdere SPUJ's {lit.2,lit.3)moet dit om-

gerekend TIorden :laar een ruisbandbreedte va."} 200lclz.

Bij een vlak ruisspektrum betekent dit dat we 13dB van de meet

..,vaarde voor 10kHz noeten aftreldcen.

4.2. De Phase Locked Loop

IngangsfrekTIentiegebied waarop de schakeling in lock kont:

SPLL 1

SPLL2

9,35

9,28

10,38 :.IHz

10,27 lJ{z

Dynamisch bereik lTaarover lock gehouden 'IOrdt:

SPLL 1: 93 dB

SPLL 2: 94 dB

Signaal!ruisverhouding waarbij de loop uit lock valt:

SPLL 1: + 6 dB over 10 kHz bill1dbreedte

(= -7dB over 200k-~z)

SPLL 2: +8 dB over 10 ki1z

(= -5 dB over 200ki~z)
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4.3. De amplitudeDetin~

De s;;rnchrone dcteldors zijn zo afgeregeld dat bij een

signaal van 0 dTIm aml de ingang een uitgangsspanning gemeten

wordt van 2,24 Volt.

Uadat de detektors eennaal afgeregeld waren bleef de offset

spmL~ing zonder bijregelen steeds be~eden 50 uV voor beide

detektors.Jij een ingangsniveau van -80 dB zou de detelctor

een tutgangssprolning van 224 uV af moeten geven .De offset

geeft dus een afwijldng van oaY..imaal ongeveer 25~G.·

Dus een niveau van -80dBrn is met een nau'ITkeuricheid van

plus of min 3 dB te oeten.

Ruis bleek een te veraaarlozen invloed op de metingen te hebben,

zolang de loop in lock bleef werd de aoplitude goed gemeten.

De li:leariteit van de Deting is zeer goed te noeoon, zoals

uit de onderstaande tabel zal blijken.

Vln amp. illilp.

dB loop 1 loop 2

0 - 2,24 Volt -2, 24Volt

-10 - 0,71 Volt -O,71Volt

-20 -224 mV -224 mV

-30 - 71 mV - 71 mV

-40 - 22,4mV - 22,4mV

~50 - 7,Or:JV - 7,OmV

-60 - 2,24mV - 2, 24mV

-70 -- 0, 70mV 0,7OrJV-
-80 -210 uV - 220 uV

-86 -90 uV - 110 uV

offset ~25 uV ~ 5 uV
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4.4. De faseneting

De gevoeligheid van de faseoeter is afgeregeld op 25 mV

per graad faseverschil. Gemeten is de afvdjking van de fase

meter bij een fasoverschil van 0 graden aan de ingang van de

loops en bij een ingangsfrelmentie van 10 ~::rlz.De fasemeting

bleek licht frel~7entieaC~ankelijkte zijn,bij varieren V~D de

ingangsfreh\10ntie van 9,9 tot 10,1 lTI{z verliep de lutgangs

ospan.lung 10 mV,i7at overeenkomt net een fout van 0,4.

De grote afvdjkingen in do faseneting blijken echter voort

te komen uit het aLlplitude afharucelijke gedrag van de loops.

Bij de oeti~g hiervan worden beide ingangssignalen in stappen

van 10 dB gevarioerd en i70rdt de aanwijzing van de faseoeter

opgeschreven.Or:Jdat we he';.> faseverschil aa'1 de ing~Dg va.'Y1 de

loop op Oc houden is dit OJk de meetfout va~ het systeem.

Zoals in de paragraaf 4.1 a1 uiteen is gezet moet er ook nog

een keer met verwisselde ingangen gemeten \lorden.

Hierna worden de resultaten geoiddeld en oogerekend naar graden

Dit geeft de volgende tabel van fouten '(ingraden)

Vin(dB) V. 100'0 1 (dB)
loop 2 0 -1 Qln -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

0 -0,6 0,5 1,4 2,3 3,6 4,9 5,8 7,2 7,1
-10 -1,3 -0,2 0,7 1,8 3,0 4,2 5,3 7,2 8,3
-20 -1,9 -0,8 -0,1 0,9 2,3 3,6 4,6 61 7 7,7
-30 -2,8 -1,7 -0,9 0,0 1,5 2,8 3,8 5,8 6,9
-40 -4,~ -3,2 -2,3- -1,4 0,0 1, 1 2,3 4,3 5,8
-50 -5,5 -4,6 -3,6 -2,8 -1,5 -0,1 0,9 1,7 3,8
-60 -6,8 -5,7 -1,8 -4-,0 -2,5 -1,3 -0,3 1,6 2,5
-70 -3,6 -7,4 -6,3 -5,5 -4,7 -3,0 -2,1 -0,2 0,7
-80 -8,4 -6,7 -5,0 -4,6 -3,6 -2,7 -1,9 0,0 0,8
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Uit de tabel zien we dat de genaaktG meetfout sterk afllankelijk

is van het verschil in amplitude tussen de te meten signalen.

De hoofdoorzaak hiervan is het anplitudeafharu{elijk gedrag van

de in de loops gebruikte limiters.

Vanuit de tabel lannlen we het volgende zeggen:

Amplitudeverschil

max. 0 dB

max.10 dB

max. 20 dB

max.40 dB

max.BO dB

...

schatting neetfout

1°

2°

3°

6°

9 °
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5. KOI](LT.JSIS

Het de hier gevolgde methode blijlct het I;logelijk een goed

funktionerend apparaat voor aBplitude en faseDetin~en te

bouwen.Bij' slechte signaal ruisverhoudineen l:an nog ~oed

gemeten worden.

De nau\n~eurigheid van de faseneting ka~ nog opgevoerd worden

als er een limiter genaakt kan rrorden rraarvan de fasedraaiing

minder arnplitudeafhankelijk is.Dit is namelijk de hoofdoor-

zaak VW} de met het amplitudeverschil oplopende fout.

Door de demping en natuurlijke freklrentie van de loops zijn

de regeleigenschappen en de rll~seigenschappen van de

schcl~eline bepaald.Bij een kleinere natuurlijke frcl~7entie,

zal de loop trager op veranderingen aan de ingwlg reageren",
\

en eerder daarop, lut lock vallen,naar de ruiseigenschappen
\

zullen verbeterd worden.De loop parameters zijn hier min of

meer "\"rillekeurig gekozeri,maar hl.::T..en aan de specifieke toe-

passing VWl de sc:,akeling aangepast '7orden door slechts mee

weerstanden in het loopfilter te \",:i.jzigen.

Tenslotte zou de uitlezing van de ampl{t~demeting vergemak

kelijkt kunnen worden door affi1 de uitgang hi~rt~ 'e~n ·ioga:
,

ri.tmische versterker op te nemen.I:et oI:lschclcelen van het bereik

~~l de gebruikte meter wordt dan overoodig.
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Hieronder volgen de afregelvoorschriften voor de schakeling.

Voor het afregelen zijn nodig:

Signaalgenerator, 0,1-10,1 T:2:Iz,OdBn in 50 olr...m,liefst 2 uitgangen

Sig;.1aalGenerator, 10 J.:Hz incesteld op -1 Od:3m, 50 ohm als referentie

voor de fasemeting,

Oscilloscoop met b~'dbreedte groter dml 10 !~{z,tweekanaal3

Gevoelige DC voltmetcr,~aarmee spaDningen in het uV gebied geme -
•

ten moeten lawrrnen uorden.

Frel~Jentieteller tot Dinstens 11 :]{z

Voedingen +18Volt,800 rnA ; -18 Volt,400aA -36 Volt, 100 mAe

AC volmeter

Enkele verlengprints om de printen buitende kast te h~en

meten.

Universeelmeter(vooral voor zuevende gelijkspamlingsmeting)

a1-1 De referentiefrelmentie,<;enerator.

Zet de schakeling aan,laat deze ongeveer 10 minuten aanstaan.

Meet de frekwentie aan een van de uitgangen en regel deze met

de trimmer af op 125 kHz ..

A1-2 De SPLL's

1.Zet de SPLL-1 print van loop1 op verlengprint.Eeet de gelijkspan-

ning op de uitgang van de inga~gsversterk8r en regel deze af op

o Volt.Doe dit met instelpotn. P1.

2.Trek nu de FP10534B mixer uit zijn voetje.Verbind de R paart op

de print door met de X poor~ aansluiting.Zet een signaal van

125 IdIz, -6dBm in 50 ohm (112nVeff.) op de ingang van de loop.

Regel de uitganZ van de inga~gsver~terlcer op 1,46Veff. met P2.

3.S1uiteen tweeka'laals scoop aan op de ui tgang van. de ingangsver-

sterker en op de uitgmlg van het ban.dfilter(pQn.t 6 van. de UG18).
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Jraak op de scoop beide plaatjes even groot.ReGel nu wet P4 het

fasevarschil op 0 graden.: :ocht hierbij het bandfilter gaan

oscilleren of clippen dan moet eerst net P3 de versterlcing

onlaag gedraaid worden.

Als dit gebeurd is da~ met P3 het uitganGssib~aal van het bandfil-

ter op 20 Volt tit afregelen.

Herhaal deze afregeling zonodig nog eens.

4.J~(lntroleer of op de lin. out uitgang van SPLL-1 een blokgolf
...

staat.

De afregeling van de print SPLL-1 is hie~ee beeindigd.

5.lIerhaal de bove~staande 4 plmten voor de SPL1-1 print va~ Loop2.

6.Geef llU beide kanalen hetzelfde signaal (125 kHz,-46 dBr:1.).

Vergelijk de beide lim.out uitgangssp~~ingen.opde scoop,

amplitudeverschillen zijn niet erg,Daar bij een eventueel

faseversclril moet P4 Vrol een van beide printen bijgeregeld worden

tot beide signalen samenvallen.Er moet wel voor Gezorgd worden dat

de kabels naar de ing~lgen vac-: de loops evel'.. lang zijn.

7. Verwijder nu beide SPLL1 printen uit de schakeling.

Zet de printen SPLL2 op verlengprint en bekijk met de scoop het

signaal op de niet afgevlakte uitgang va-: de lockdetektor

(meetpunt A).Regel met potmeter P5 de hier zichtbare 125kl{z

blokgolf op minimale amplitude af.

8. Zet de printen SPLL1 weer op hun plaats en verhoog de frekwentie

van de daarop aangesloten signaalgenerator tot 126 ~~z.

Regel met P6 de verschilspanning tussen de drains van de fets

in de fasedetektor (meetpunten B en C) naar 0 Volt

9. Regel nu de referentiespa~ing V~l het loopfilter af.

Breng hiertoe een kortsluitdraadje nan over het condensatorblok

van het loopfilter.negel nu de uitgangsspanning van dit filter

naar 4,9 Volt Det P7
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10. Verwijder het kortsluitdraadje weer en blijf aan de uitgang van

het loopfilter meten.Jus het goed is brand de rode led van de lock

detektor en zien we een variatie in de span',ing met een frekwentie

Vall ongeveer 1 gz. Dit geeft aa:.t1 dat de vangschalceling aldief is.

Als de freh.'\rentie veel afwijkt van EIz dan bijregele'l [~,et P8.

11. Verwijder nu de draadbrug in SPLL1 en breng de mixer weer aro1.

Geef een ingangssignaal van 10,1 IJHz,-30dBrn.

lis alles goed is Goet de loop nu inlocken op het signaal.

De groene led gaat dan branden.Als dit niet het geval is dan

met P9 het referentieniveau van de lockdetektor omlaag brengen

totdat lock gedeteJ·:teerd W'ordt.IJeet met een frelmentieteller

of op de juiste frelmentie gelockt wordt, de yeO freknentie moet

dan 10,225 ;11Z bedragen.Is er met een andere frekwentie ingelockt

dan weer aan. P9 draaien tot de loop uit lock valt en op de goede

frcl~entie inlockt.

r~ocht de loop helemaal niet in lock te krijgen zijn dan kan met

P10 de 3weepsnelheid van de yeO vat vernind8rd worden.

A1s de loop erg gevoelig is wat betreft het locken op har~oniscben

dan moet de sl'7eepsnelheid juist vergroot worden met P10.

Voor een goede werking zal deze afregeling edcele malen herhaald

moeten worden.Er moet namelijk een komprornis gezocht worden

tussen gevoelig detekteren van de juiste lock en afuijzen van

inlocken op een verkeerde frclcwe~tie.

12. Geef tenslotte beide kanalel~ een signaal van 10 ;.Jiz, -40dBm en

bekijk de veo signalen van beice loops op de scoop.Regel met

P6 van een van beide loops het faseverschil naar 0 graden.

Hierbij noeten weI de aanslui tkabels naar de insang van de loops

even lang zijn.
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A1-3 De amplitudeneter

1. Sluiteen gevoelige gelijl:sp~'::1linG:;r.:J.eteraan op de uitgang va:, de

schakeli21g.Zet de sch8.keling aan zonder ingangssignalen.1Us het

goed is br&~d nu de rode led van de loop_

2.Ye~jder de condensator van de synchrcne detektoe(zit in goudkleu-

rige voetjes)en breng inplaats hiervan een draadbrug aan.

i:eet de spanning op die drcadbrug en regel deze met P11 naar 0 V.

3. Regel met benulp van P12 de"gelijkspal1.:"ing aan de uitgang naar OV.

4. YerTI1jder de draadbrug.Sluit een scoop aan op een va~ de goudkleu-

ri:;e voetjes .Eegel nu met P12 llet 125kHz blokgolfsignaal dat

daar zichtbaar is af op minimun.

5.S1uit nu de condensator weer aan en regel met P13 de gelijkspa~ing

aan de uitgang va~ de schakeling op 0 Volt.

6.Geef aan de loop een ingm1essignaal ergens tussen 9,9 en 10,1:nz

met een amplitude van -20d:Do. (anplitude zo naurrkeurig mogelijk).

De loop kont nu in loclc,en de amplitudemeter zal een gelijkspanning

aan de uitgang geven.negel deze gelijkspanning met P14 af op

224 mV .Di t geeft J.e eenvoudige relatie V . t=1 Q-*Y. eff.
1ll J.ll

Hiermee is de afreeeling van de amplitudemeter beein~gd.



A1-4 ~emete~.

1.Zet de schill~elir-g aan.Geef beide loops een ingangssi~caal van

10 T~Iz,-40dBn. Sluit een referentiegenerator aan op de referentie-

incang va.n de fasw.eter.Iiet signaaJ. hie:l.""V811 is 10 =1J:z,-10 dBm.

2.Eeet n1.1 wet de scoop het ui tgangssignaal van de C:]) 01 cOI.'lparators.

Verlaag de 1.1itgangsspmL~iDg vfu~ de refere~tiecenerator en Idjk naar

de duty cycle van de cowparatotsignalen.lls deze "ian 5<Y;~ af gaat

-wijken dan bijtrin~en met P15 resp. P16.Ga bij het verlagen van

de referentie zo ver mogelijk.Ga hierna ~eer naar -10 dBm

3. Scll~el de fasemeter op het meetbereik - tot + rad.

Feet de uitga.c~gsspa.P......~ing van de faseoeter en regel deze met

P17 bij tot 0 Volt.Dit veronderstelt weI dat beide loops goed

afgeregeld zijn en dat beide inC811gssi&~alen 00 fasedraaiing t.o.v.

elkaar hebben.Bij twijfel a811 dit laatste IDoeten de ingangssigna-

len nog een keer verwisseld worden en moet het gemiddelde van de

in beide situaties verl~egen meetuaarden naar nul geregeld worden.

4. Het P18 moet de gevoeligheid van de fasemeter ingesteld worden.

Hiervoor hebbe:". we mee ingangssignalen nodig wet een bekend fase

verschil ongelijk aan 00 .Dit is te maleen door over een van de

ingangen var.. het apparaat een condei:sator te schakelen.Samen

met de impedantie van de inGangskabel(50 ohm) geeft dit een

fasedraai~ng,en een verzwakking van het signaal.Bij de oorspron-

kel~jke afregeling was een ne~~k analyser beschikbaar (~T3570A)

waarmee dit gemeten kon worden.De ingangsamplitude van de twee

inkomende signalen werd gelijk gemaa.'k::t en de uitgangsspunning

va.~ de fasemeter werd op 25mV Baal het aantal eraden fasedraaiing

afgeregeld.
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Omdat een nemork a.n.alyser of een fasemeter op 10 ;II1z niet altijd

beschikbaar zullen zijn kan ook op de volgende manier te werk wor-

den gegaan:

Sluit een condensator van 0,1 uF aan over de ing~n.g van een van

de 100ps.Dit geeft °een fasedraaiing van 890
.~:eet de uitgangsspa..n.-

ning van de aoplitudemeter va.n. beide loops en verzwak het niet

in fase gedraaide signaal zo dat de anplitude biIlllen 10 dB gelijk

is aan de m~plitude in het andere k~~aal.Dit kan met een stappen-

•
verzwW0cer gebeuren.20rg echter weI dat de totale kabellengte van

signaalgenerator naar ingang voor beide kanalen eV6n groot is.

Regel nu de ui tgangssparming van dEL faserJeter op 89 J:.1aal 25 nV

dus op 2, 225 Volt af.VeTIJijder hier:1a de condensator weer.

De schakeling is nu gereed voor gebruik~
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BIJLAG~ A2

Hier volgen de printontITerpen van de diverse schillcelingen.

Hierbij zijn de conr_el~toraansltutingen weergegeven,alsoede de

voor de afregeling Vlli1 belang zijnde neetpunten.

AIleen de printzijde ic-weergegeven.De layout van de konpo

nentenzijde,waar oak eru:ele.printsporen liggen staat op

oranje folie,waarva~ noeilijk fctokopien te nclcen zijn.

De vollodige print layouts liggen bij de vakgroep EEB.

De printen bevatten de volgende deelschakelingen:

SPLL1:1~xer,laagdoorlaatfilter,ing&~gsverstsrker,bandfiIter,

limiter,VCO

SPLL2:Fasedetektor,loopfilter,lockdetektor,vangschclceling.

De overige printbenamingen spreken voor zich.

De totale schakeling bestaat uit 2xSPLL1,2L3PLL2,2xSynchrone

detektor,1xFaseneter en 1x=3ferentiefrel~entiegenerator.
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