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SAIviENVATT ING

De lock-in versterker wordt toegepast b~ fluorescentiemetingen
aan een neongas.
De hierbD behorende meetopstelling is geanalyseerd hetgeen
geleid heeft tot een model. Hiermee is een bovengrens voar de
bandbreedte van de lock-in versterker bepaald. Tevens z~n enkele
alternatieve ruisonderdrukkende detectiesystemen onderzocht
waaruit de lock-in versterker is gekazen.
Deze is vervolgens ontworpen, gebouwd en getest. De eis was een
dynamisch bereik van 60 dB b~ een frequentiegebied van 10 Hz tot
1 MHz bD een lineari t eit < 5%. Dit is behaald voor een frequentie-

'gebied van 10 Hz tot 100 kHz.
Tenslotte is he.t apparaat in de praktDk be ,)raefd door meting
van de halfwaardebreedte van een spectraall~n van een neongas
ontlading•.
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INLEIDING

Een bestaande opstelling van fluorescentie metingen aan een

neongas is getekend in fig 0.1.

laser
bundel

.JU1.

choppulsen

foto
multo

I I
1_- I

versterker/
discriminator

Fig.0.2 de choppuls.

....;-'----- Tc-----.i~
I ' I

:'-T+ ~ T~

J__1_[

Fig.O.l de meetopstelling.

Hierbij was behoefte aan een lock-in versterker die hoge chop
frequenties kan~erwerken (tot ca. lMHz) t.b.v. bijvoorbeeld
metingen aan tijdafhankelijke fluorescentieverschijnselen •..
De werking is als voIgt:

Een volgens fig 0.2 gechopte laserbun
del wordt door een continu brandende
neonbuis gestuurd. Indien de golf
lengte van de laser juist is ingesteld
zal gedurende T+ deze bundel neongas
atomen met bepaalde aangeslagen niveau's
exciteren. Deze komen hierdoor terecht
in een hoger energieniveau en vallen
van hieruit terug onder 't uitzenden
van lichtquanten de z.g.fluorescentie

straling. Bij lage laserintensiteit is deze fluorescentiestra
ling een maat voor de dichtheid van het desbetreffende aange
slagen niveau. Deze straling wordt nu gerueten m.b.v. een foto
multiplier doch wordt verstoord door het achtergrondlicht van de
brandende neonb~is. Door dit achtergrondlicht nu te meten ge
durende T_ en af te trekken van 't gedurende T+ gemeten signaal
m.b.v. een lock-in versterker is een reconstructie van het sig-
naal mogelijk.
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De opdracht 'omvat nu 1) Onderzoek naar eventueel betere meet
systemen.

2) (Bij'keuze van lock-in versterker): on
derzoek naar de bovengrens van de chop
frequentie a.d.h. van de te meten sig
nalen (met als bovengrens de maximale
chopfrequentie v.d. chopper d.i. lMHz)

3) Ontwerp en bouw van de detector met
daaraan gekoppeld de blokgolfgenerator
voor de chopfrequentie.

4) Ret verrichten van enke1e metingen.
Opdracht 1 wordt vervuld in hfst.3, opdracht 2 in hfst.l en 2,
opdracht 3 in hfst.4 tim 12 en opdracht 4 in hfst.14.
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HFST.l: DE RUIS VAN DE FOTOMULTIPLICATORBUIS.

In dit hoofdstuk wordt een uitdrukking voor de ruis van de
fotomultiplicatorbuis afgeleid op twee manieren.De eerste
manier is inzichtelijk wat eenvoudiger doch onvolledig. De
tweede manier is wat mathematischer en leidt tot een model.

1.1: Werking en ruis.

De fotomultiplicatorbuis is een electrodensysteem in hoog
vacuum, dat voor de versterking gebruikt maakt van secun
daire emissie van electronen.Hij bestaat uit een lichtgevoe
lige kathode, een electroncollectiesysteem en een of meer
dere dynodes tussen de kathode en de anode.Deze dynodes
zorgen voor het secundaire emissieproces en realiseren te
vens het elektrische veld voor het versnellen van de geemit
teerde electronen. De werking is alsvolgt.
Als er lichtquanten op de kathode vallen zal deze (met een
bepaalde waarschijnlijkheid) foto-electronen emitteren.Deze
elect~onen ("foto" slaat op de afkomst (lIcht)) worden ge
focusseerd in de richting van de eerste dynode die ,na bot-..
sing, zelf weer electronen emitteert richting tweede dynode
enz. eindigend op de anode.
Stel dat een dynodeS electronen emitteext als hij door een
electron geraakt wordt, hierbij is 0 de zg. secundaire emis
siefactor.Bij gebruik van n dynoden levert een electron dat
de eerst dynode raakt dus Sn electronen bij de anode (aange
nomen dat alle dynoden dezelfde S hebben en er geen electro
nen vp.rloren raken tussen de dynoden) dUs een versterking

G=O~

N.B. De nu volgende afleidingen gelde~ in geval van verzadi
ging van de stromen van de fotomultiplicatorbuis d.w.z. dat
alle electronen die geemitteerd worden door een electrode,
gecollecteerd worden door de volgende, zodat de stromen al
tijd evenredig blijven met de kathodebelichting. Dit is de nor
male instelling van een fotomultiplicatorbuis (zie lit.l p.5)

De ruis in de electronenstroom wordt veroorzaakt door ver
schillende statistische fluctuaties, de belangrijkste zijn
(zie lit.2 p.71) a) de conversie van lichtquanten naar foto-
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electronen en b) de versterking van de foto-electronen door
het secundaire emissie systeem.
a) De kans dat een lichtquant (foton) de kathode bereikt
wordt geregeerd door de zg. Poisson verdeling volgens:

P(N )= N Np exp(-I
p

) waarbD P(Np)=de kans dat Np fotonen
p -:E- de kathode bereiken in een bepaald

Np: tDdsinterval en ~p=het gemiddeld aan-
tal fotonen in dat interval.
De kans dat een foton hierbD een electron vr~maakt wordt ge
regeerd door de zg. Binomiale verdeling volgens:

P(N
e

)= N
p

: pNe(l_p)Np-Ne waarbD P(Ne)=de kans dat Ne
- electronen vrDkomen van de

Ne~(Np-Ne)! kathode gedurende een be-

paald tDdsinterval als Np fotonen gedurende dit interval op
de kathode bot sen, en p= de kans dat een electron wordt los
gemaakt door ~en foton, d.i.de zg. quantum efficiency (ren
dement) n_=p=N IN =1 /if

\l.! e pep
Indien als tDdsinterval T genomen wordt, is de afwDking t.o.v.
~et gemiddeld aantal geemitteerqe electronen: (Ne-ie)tot=

(Np-Np)llq+(Ne-N'e) -----=-
Dus de variantie (.N -i )t2 t=(N -I )2n~+(N -IT )2e e 0 p p ~ e e

variantie van een Poisson verde ling:Nu geldt voor de
(N -I )2= E'p p p
en voor die van een Binomiale verdeling:
(N -N )2=N (l-p)=N n_(l-n )e e e p~ q
dit gesubstitueerd in de variantie van N levert:

2 e
(N -N )t t=1 n_=Ne e 0 p~ e
Conclusie: als gedurende een t~dsinterval T Ne electronen
door de kathode worden ge~mitteerd geldt voor de kathode

stroom Ik+ik=Neq/T
Hierbij is I k de gelDkstroomcomponent (de gemiddelde kathode
stroom) ter grootte Ik=Neq/T en i k de afwDking van de gemid
delde stroom ik=«N -N )q)/~ biervoor geldt: Ik=O en i k

2=
2 2 ') 2 e2 e

(Ne-Ne ) q 1-r=Neq I-r: =Ikq/~

Nu is T afhankel~k van de bandbreedte van het aangesloten
meetsysteem en weI volgens ~=1/2Af (lit.6 p.321) waarb~ Af

-de bandbreedte van een ideaal laagdoorlaatfilter is (d.w.z.
IH(f)l=l voor Ifl~Af en /H(f)l=o elders, waarbD H(f) de over
drachtsfunctie van hetfilter is )
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Dus ~=2qI~ de bekende "shot noise" (hagelruis) "term.
b) Indien er n dynodes aanwezig z~n, zal de bovenstaande
stroom G=~n keer versterkt worden, waarb~ S de secundaire
emissiefactor is (~=3 a 6) Deze versterking zal echter
fluctueren immers niet ieder invallend electron zal exact
S electronen vrijmaken en niet ieder electron zal een dy
node of anode bereiken. T.g.v. de statistische fluctuatie
in de versterking zal er extra ruis optreden.
Stel nu P(m)=de kans dat een foto-electron m secundaire
electronen vr~maakt. Dan geldt:
c.? en CI:)

m~OP(m)=l, gemiddelde=~omP(m)=S,variantie=~om2p(m)=~o

waarbij (\ een nog nader te bepalen evenredigheidsconstante is.

Stel nu Ik(m)=dat deel van de stroom na de eerste dynode
dat m electronen per foto-electron vrijmaakt.

Hiervoor geldt: Ik(m)=P(m)Ik en verde£-dezelfde statistische
fluctuaties als de kathodestroom dus i~(m)=2qlk(m)Af
Indien aIle m electronen op de tweede dynode vallen dan geldt
voar de secundaire emissiestroomvariantie:
~ en 2 CI:) 2
i =m~o2qlk(m)Afm =2qlk ~om P(m}~~ =2qI~SlA£

De rUisbijdrage t~g.v.lk is 2qlk~~ (immers 81 maal versterkt)
Dus: netto rUisbijdrage eerste trap=if=2qI~&l(~-~)M
Analoog: ruisbijarage tweede trap=i~=2qlk82(~-5)Af
Nu wordt de ruis van de eerste trap (n-l) maal versterkt, die
van de tweede trap (n-2) maal enz.
Dus bij n trappen geldt dan voor de totale (anode) ruisstroom
i;=2qlk6f~2n+2qlkAfS(~_~)s2n-2+2qI~fS2(~_S)~2n-4~•••••••

waarbij ~1=S2=••• TSn=~
Voor n»l, ~~l en O<l/S~l is dit te sommeren tot:
i~=2qI~S2n(~1)/(S-1)
Het secundaire emissiesysteem wordt geregeerd door de Poisson
verdeling (zie lit.12) en dan geldt ~-~=l

Dus i;=2qlkA!~2nS/(S-1)

Hierbij kan de factor ~/(O-l) beschouwd worden als de extra
ruisbijdrage t.g.v. de statistische fluctuaties van het
secundaire-emis-sieproees.
Naast de "signaalstroom" Iksis er nog een andere s't'room aan
wezig nl. de zg. donkerstroom I kd • Dit is de kathodestroom
bij afwezigheid van licht.Hij ontstaat dus niet t.g.v. fotonen
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maar door: 1) thermische emissie,voornamelijk van de kathode
e~ de eerste dynode,

2) lekstromen t:g.v. slechte isolatie,
3) ionisatie t.g.v. het niet geheel vacuUm zijn

van de buis.
Deze donkerstroom heeft verder dezelfde statistische eigen
schappen als de kathodestroom.
Samengevat geldt dus voor de effectieve waarde van de hagel
ruis in de anodestroom van een fotomultiplicatorbuis:

~="2qIaAf ~nS/(~_l)' waarbij Ia=~nIk en Ik=Iks+Ikd

Aangenomen is dat de secundaire emissiefactor S van alle n
dynoden hetzelfde is.

1.2: Een model,voor de fotomultiplicatorbuis.

In deze paragraaf wordt een uitdrukking voor de ruis bepaald
a.d.h.v. het vermogensspectrum van de anodestroom. De conver
sie foton electron wordt hierbij beschouwd als een telproces
waarbij het aantal fotonen per tijdseenheid (d.i. de intensi
teit of pulssnelheid) bepaald wordt.

l.g.l Ve!ID£g~n~sEe£tEu~~ij_c£n~t~n1e_b~1!c£t!ng

De anodestroom is te beschouwep als een superpositie van.
stroompulsen veroorzaakt door de foto-electronen (die hun
oorzaak hebben in de fotonen).Bij een fotomultiplicatorbuis

zonder dynodes (een fotodiode dus) h(t) 2
zullen deze stroompulsen qh(t) (zie

a
fig.l.l) de volgende eigenschap

00 t
hebben: Jh(t)dt=l hrJ~a ~

-GO h(t) -_1 : •
Immers de totale lading van de puls . l~t'
is ge14~ aan de lading van ~en elec-

"VA. t ' t ' +a
tron=q. Fig.l.l voorbeelden
De pulsduur is gelijk aan de looptijd stroompuls. J

van het electron,d.i. de tijd die het electron nodig heeft
om de afstand kathode anode te overbruggen. De anodestroom

Cf':)

is dus ia(t)=qj~h(t-tj) waarbij tj=pulsstarttijd.

Indien nu een identieke pulstrein vano-pulsen volgens:
Cf:J

z(t)=qJ~~(t-tj) genomen wordt en deze door een netwerk met
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Fig.l.3 I/O relaties

z(t)-1 h(t) ~r~~~

G(s)=2-zijdige Laplace getrans
formeerde van R(~)

of Gy(f)=H(f)HK(f)Gz(f) waarbij G(f)=Fouriergetransformeerde
van R(t').

H~(f) en hK(~) zijn resp. de complex toegevoegde van H(f) en
h(-r).

Indien h(t) re~el is geldt:H~(f)=H(~f) dus IH(f)1 =IH(-f)1
en arg(H(f))=arg(H(-f)) hieruit voIgt de veelgebruikte uit
drukking: G (f)=IH(f) 12G (f).y z
Als z(t) ergodisch is (m.a.w. tijdgemiddelde en ensemble (=
statistisch) gemiddelde zijn equivalent) hetgeen hier het ge
val is (zie bijv. lit.8 p.109),geldt (zie bijv. lit.8 p.109)

impulsresponsie h(t) (zie fig.l.2)
gestuurd wordt, dan geldt voor de

~ Fig.l.2 analogie pulsvorm
uitgang:y(t)=qj=oh(t-tj)=ia(t). /impulsresponsie

Conclusie: de stroompulsen zijn te beschouwen als c-pulsen
wa~an de statistische eigenschappen eenvoudiger te be palen
zijn. De invloed van de looptijd (pulsvorm) is te be palen
a.d.h.v. de responsie van deze o-pulstrein op een lineair
filter met impulsresponsie h(t).
Het vermogensspectrum van deze o-pulstrein wordt nu bepaald
a.d.h.vo zijn autocorrelatiefunctie volgens het Wiener Khin
chine theorema. Voor de bepaling hiervan wordt verwezen naar
bijv • lit .11 pagina 532 e.• v •. het resultaat is: .
Rz(~)=q2A~(~)+q2A2 waarbij ~=pulssnelheid

q=eleme.ntaire lading
Het vermogensspectrum is dan dus Gz(f)=F(R(T)) waarbij F( )=
Fouriertransformatie (volgens eerder genoemde theorema) dus:
G (f)=q2A+q2A2S(f).z _
Dit resultaat is in overeenstemming met de resultaten uit
p~agraaf 1. Dit is in te zien m.b.v. enkele eigenschappen
van Rz(~) en Gz(f) die nu kort behandeld zullen worden.
Allereerst de ingang-uitgang relaties
(zie. fig.l.3). Algemeen geldt (zie bijvo
lit.9) Ry(T)=h(T)~(-~)xRz(~)waarbij
~ staat voor convolutie dus:

R (-r:) =(f~(~) h~ (f') R ('['+(1-«) dOld~
Y _~1. z

en Gy(S)=H(S)H(-s)Gz(s) waarbij



Hierbij is

IK(f) Imax
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voor Rz(~): R (-~)=R (~) dus symmetrischz ,.z

R (0)=-;2=o.?+z2 m.a.w. R (O)=totale gemiddeldez z
. ? """"2' -2-A Cvermogen lmmers V'=z -z = ••ver-

mogen en i 2=D.C.vermogen.

lim R (I~D=z2=D.C.vermogen (mits z niet periodiek)
't'...cr.J z
als z periodiek is is Rz ook periodiek

voor Gz{f): Gz(-f):Gz(f) dus symmetrisch

Gz(f)df=Rz(O)=~
oc.

limfG (f)df=z2 (mits z niet periodiek)
~"90-Cll z

Gebruik makend van de uitdrukking I=dQ/dt=qA waarblj I=signaal-
- 2

stroom en A=pulssnelheid wordt: Rz ('t')=qI~ (-r)+I
, en Gz {f)=I2S(f)+qI
De term I2~(f) in het vermogensspectrum Gz(f) is dus het D.C.
vermogen, m.a.w. het vermogen van de signaalstroom I.

De term qr verdiscont eert de ruis. Gz (f )~ r2

deze is dus frequentieonafhankelljk: i------~)~I

m.a.w. witte ruis met een vermogens- - ----------~~f

~
a)spectrum afhankelijk van de signaal- Gy(f) 12 .

stroom I (zie fig.l.4a). ~ _
De eerder afgeleide ruisterm is nu (I " ,f
te reconstrueren door z(t) te stu- -Af 0 Af b)

ren door een ideaal laagdoorlaatfil- Fig.l.4a) v.spectrum z
ter met afsnijfrequentie 6f, m.a.w. b) idem. gefiltrd
IH(f)l=l voor Ifl~ f en IH(f)l=o elders (zie fig.l.4).
Dan geldt vlgs. Gy (f)=IH(f)1 2Gz (f)=Gz (f) voor Ifl=Af en

. =0 elders.

Het totale gemiddelde vermogen ~= G (f)df=~ (f)d~=I2+2qIofy _~J U z
Hierbij is 12 het D.C.vermogen en 2qIof dus het-ruisvermogen
hetgeen overeenkomt met de uitdrukking in paragraaf 2.1.
In de praktljk is een ideaal filter niet te realiseren en
neemt men voor Af de zg. eguivalente ruisbandbreedte die als-

voIgt gedefinieerd is: 6f=JI~(f)12df
o IK(f)12

. maX

K(f) de overdrachtsfunctie van het filter en
de maximale waarde van·IK(f)l.
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De invloed van het mUltiplicatorgedeelte van de buis, of alge
mener, de invloed van een versterking G waarbij G beschouwd
wordt als een stochastische variabele met gemiddelde waarde
E(G) en variantie E(G2 ) wordt afgeleid in 1it.10 p.6S9 e.v.
Het resultaat is: Ry(~)=E(G2)qI~(~)+E2(Q.)I2dus

Gy(f)=E(G2)qI+E2(G)I2~(f)

Na filteren met equivalente ruisbandbreedte Af geldt voor het
totale vermogen: y2=E(G)2 I 2+2qIAfE(G2 )
Vergelijk hiervan met de termen uit paragraaf 1.1 levert:
E(G)=G=~n

E(G2 )=G25/(!S_1)

1.£.£ ye£ID£g~n~s£e£t!U~£ij~~m£d~l~e~d~£e1ichii~g~

Bij gemoduleerde belichting is de pu1ssnelheid'\ niet meer con
stant maar een functie van de tijd. Af te 1eiden is (zie lit.
10 p.662 e.v.) dat de autocorrelatie van de stroompu1sen ge1ijk

is aan: Ry(t,t-~)=E(G2)~~Z)h(t-Z)h(t-~-Z)dZ+E(Y(t))E(y(t.~)

waarbij: E(y(t»~E(G)6Jl(~)h(t-~)d~
en h(t) de vorm van de stroompuls vertegenwoordigd (zie 1.2.1)

Deze h(t) is in deze berekening weer meegenomen omdat het pro
ces nu niet meer ergodisch is, immers Ry is afhanke1ijk van de
tijd t dus niet stationair. Het bepalen van het vermogensspec
trum via de Fouriertransformatie is daarom ook niet moge1ijk.
Een oplossing voor dit probleem is het vermogensspectrum te
beschouwen als een tijdgemiddelde volgens:

Gy(f)=lim ~ E(lr~(t)exP(-1Znft)dtI2)
T~GO -TJ

waarbij de-term tussen haken een stochastische variabe1e is die
bij iedere frequentie f de vermogensdichtheid levert (zie ook
lit.4 p.8S)
Nu is bij gemoduleerde belichting de intensiteit (pu1ssne1heid)
A(t) zelf ook een stochastische variabe1e waarover gemiddeld
dient te worden (het proces is nu een zg. dubbel stochastisch
gefilterd Poissonproces) hetgeen resulteert in de volgende uit
drukking voor het vermogehsspectrum:
Gy (f)=q2 IH (f)1 2 (E(G2)E(A)+E2(g)G~(f))

waarbij: E(~)=lim ~ ~(A(t))dt
T..cn -TJ~ jT

en: GA(f)=lim ~T E(I A(t)exp(-j2~ft)dtI2)
T-9C4 -
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Indien voor de stochastische variabele A(t) geldt dat z~n

ensemble (statistisch) gemiddelde t~donafhankel~k is (m.a.w.
A(t) is stationair) d.w.z.: E(A(t))=E(A), levert dit:
E(X)=E(A(t))=E{X)
Indien A(t) ergodisch is geldt: G~(f)=F(RA(~)) m.a.w.
het vermogensspectrum GA is.
Conclusie: a.d.h.v. bovenstaande uitdrukkingen valt te con
cluderen dat het signaal weer te beschouwen is als een &-puls
trein waarb~ de pulsvorm weer te verdisconteren is d.m.v. een
lineair filter met impulsresponsie h(t).

1.2.1 Model foto~ultipli£atorb£i~.

Het voorafgaande wordt nu samengevat a.d.h.v. een model (zie
fig.l.5) __

t)

r- - -- -- - - - - ---,

~
I

filter k(t)
I y((t) ideale Ghs(t) ICLI"r-. I j' "\ r,

,,~ i '\.1 +versterker I
,

fotodetector I d I I g . I

Mhd(t)
L _ _ _ _ _ _ _ ___I

I Ad

p

Fig.l.5 model fotomultiplicatorbuis.

De1deale . .fotodetector zet de lichtquanten om in fotoelectro-
nen met een intensiteit~s.
Er geldt voor de energie van een foton E=hv waarb~ h=constante
van Planck en v =frequentie van het licht.
Voor n fotonen geldt dus een energie E=nhv , het vermogen p=
dE/dt=hYdn/dt=hvAf °
Deze fotonen worden omgezet in electronen en dit gebeurt met
een "rendement" 11,=llq=quantumefficiency (zie ook par.l.l) m.a.w.
n fotonen leveren ~n fotoelectronen, dus ~(electronen)=

~A(fotonen)=qqP/hVof, in het geval van t~dafhankelijke belich
ting:~Jt)=~P(t)/hv,waarb~p(t) dus het vermogen van de licht
stroom is.
De uitgang van deze ideale fotodetector is dus een fotoelectro
nenstroom met een vermogensspectrum: G (f)=q2A+q2A2~(f)s s s
indien de belichting constant is, of: Gs (f)=q2E(Xs )+q2G1(f) in
het gemoduleerde geval. 'S

De looptNd en het multiplicatorgedeelte wordt verdisconteerd
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in het volgende blok d.m.v. resp. de impulsresponsie hs(t) en
de veroterking G. Het vermogensspectrum aan oe uitgang van dit
blok ziet er alsvolgt uit:
Gs(f)=IHs(f) 12q2(E(G2)As+E2(G)A;~(f» of:
Gs(f)=IHs(f) r2q2(E(G2)E(* )+E2 (G)G\(f}) bij gemoduleerde~s(t).

s AS

De donkerstroom wordt verdisconteerd door de intensiteit Ad'
zijn looptijd en versterking worden resp. vertegenwoordigd door
de impulsresponsie hd(t) en de versterking M.
Ter vereenvoudiging wordt aangenomen dat M=G en hd(t)=hs(t).
Het vermogensspectrum is dus hetzelfde als hierboven maar dan
met Ad i.p.v. As.

Het uitgangssignaal van de buis wordt doorgaans gefilterd
(t.b.v. ruisbeperking) en versterkt. De ruis van de versterker
en de belastingsweerstand van de fotomultiplicatorbuis wordt
nu verdisoonteerd door I in fig.l.5." Dit is doorgaans ther-OJg
mische ruis met een vermogensspectrum Gg"(f)=2kTe/R, waarblj
k=constante van Boltzman, ~e=verster.*erruistemperatuurin gra
den Kelvin en R=effectieve uitgangsweerstand van de buis. Al
gemeen definieert men Gg (f)=No/2 met No=4kT e/R (zie bijv. lit.
10 p.6~9, lit.8 p.121).
Het vermogensspectrum aan de uitgang van de filter/versterker
combinatie wordt dan alsvolgt:
Gy(f)=IK(f) 12 IH(f) ,2aS+d(f)+IK(f)!2No/2
waarbij IK(f) I=modulus van de overdrachtsfunctie van de verster

ker/filter combinatie
en Gs+d(f)=vermogensspectrum van AS+~d' hiervoor geldt al

gemeen: G~+d(f)=Gs(f)+Gsd(f)+Gds(f)+Gd(f)waarbij Gsd(f) en
Gds(f) de kruisspectra van As en ~d voorstellen. .
Nu ZijnA s en Ad onderling onafhankelijk en dan geldt Gsd(f)=
GdS(f)=E(~s)E(Ad)&(f),dushet vermogensspectrum wordt:
Gy(f)=IH(f) l~tK(f)12q2(E(G2)(As+Xd)+E2(G)(As+Ad)2S(f»+

IK(f) I No/2 , of in het gemoduleerde geval:
Gy(f)=IH(f) \2IK(f)12q2(E(G2)E(Xt)+E2(G)GA(f»+IK(f)12No/2
waarbij:At=As(t)+Ad t

l.g.! ~e_signaalLr£i~yerhQu£ing~

Deze wordt algemeen g~definieerd als het quotient" van het
vermogen v.an het gewenste signaal en het vermogen van de
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verstoring, het ongewenste signaal m.a.w. S/N=E2 (y(t))/E(y{t)2)
of, met wat meer gebruikel~ke symbolen: S/N=n2/~2 •ry y
De signaal/ruis verhouding is dus een maat voor de zg. "frac-
tionele standaarddeviatie" gedefinieerd als cry/py die een uit
drukking is voor de meetfout.
Ter illustratie wordt de signaal/ruis verhouding berekend in
dien een ongemoduleerde lichtstroom wordt aangeboden.
Voor K(f) nemen we een RC filter-en gemakshalve kiezen we
H(f)=l, E2 (G)=E(G2 )=G2 en N =0. Dan geldt voor het vermogens
spectrum: Gy(f)=IK(f) 12q2G2(As+~+(As+~d)2S(f))
Uit de eigenschappen van par.l.2.1 voIgt:

2 2 2 (\ \)2 2 2\2 \ \ A
Py=q G I\s+Ad =q G 1\ met A=As + d 1 s A

dus 1= 2"Af
if:=2q2G2~Af met 6f=equival. ruisbandbr.
Nu is de equivalente ruisbandbreedte van een RC filter gelljk
aanbf=1/4RC dus S/N=2}.RC m.a.w.ufp=lAfiJ:RC hetgeen overeen
komt met de uitdrukking in b.v. lit.3 p.46 of de documentatie
van de dataconvertor/ratemeter (zie hfst.2)

In het algemene geval geldt voor de signaal/ruis verhouding
b~ ongemoduleerde belichting volgens bovenstaande methode:
S q2E2(G) IH(O) 12 IK(O) 1

2 (As +Ad )

if = 2q2E(G2) (As+~d )Af' +(No/2)Af
waarbij6f'=equival. ruisbandbr. van H(f)K(f)

~f=equival. ruisbandbr. van K(f)

In geval van gemoduleerde belichting wordt de signaal/ruis
verhouding volgens bovenstaande definitie t~dafhankel~k.

Beter is het dan de methode van par.l.2.3 toe te passen d.w.z.
een t~dmiddeling toe te passen.
Er geldt: Gy(f)=IH(f)12IK(f)12q2(E(G2)E(~t)+E2(G)GA(f))+

IK(f)12No/2 t
waarb~ At=(~hV)p(t)+}.d met p(t)=vermogen van het licht.
Stel nu p(t)=Ps(l+m(t)) waarb~ Ps=ongemoduleerde draaggolf

vermogen
m(t)=gemoduleerde signaalvermo

gen, evenredig met bericht
vermogen aCt)

Een eis voor m(t).om overmodulatie te voorkomen is Im(t)l~l,

stel tevens mrtT=O.
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Dan ge1dt: E(At)=~PS/h~ +~d (immers IDTtT=O)
GAif)=(~PS/hU +Ad)2~(f)+(~PS/h~)2Gm(f)

waarbij Gm(f)=vermogensspectrum van met).

Ret totale uitgangsvermogen is dan PUi~~(f)df d.i.:

PUit=2E(q2)q2(~ps/h~+~d)Af'+No~f+ (d.i. het ruisvermog~n)

E2(G)q2(~s/hV+~d)2 + (d.i. het D.C.vermogen)

E2(G)q2(~ps/hV)2Pm (d.i. het A.C.vermogen)
~

waarbij Pm=!Gm(f)df= vermogen van met)
~

Dit 1evert voor de signaal/ruisverhouding:

S q2E2(G)«~Ps/hV)2Pm+(Ad+~Ps/hV)2)

N = 2q2E(G2)(~Ps/hV+Ad)~f'+No4f
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HFST.2: ANALYSE HUIDIGE MEETSYSTEEM.

Een blokschema van het huidige meetsysteem is getekend in
fig.2.1. De werking staat beschreven in de inleiding.
De invloed van de verschillende blokken wordt beschreven in
dit hoofdstuk.

laser
bundel

choppulsen

foto
mult.

I I
1_- !

versterker/
discriminator

lock-in
ample uit

Fig.2.1 blokschema hUidige meetsysteem

Uitgangspunt is een vermogensspectrum van de fotomultiplica
torbuis volgens het model.van par.l.2,3 exclusief filt.er/ver
sterker dus: G(f)= H(f)~2q2(E(G2)E(~t)+E2(G)GA(f»

t
2.1 Versterker/discriminator.

De verst erker/discriminator versterkt de aangeboden pulsen en
maakt er "nette" pulsen van met vast amplitude en een zeer
korte pulsduur (typical 10 nanos~c.)•

. In het ideale geval maakt de discriminator dus van iedere
door H(f) uitgesmeerde puIs een nette "~,, puIs en kan dUB
de combinatie discriminator-fotomultiplicatorbuis beschouwd
worden als een ideale fotodetector met versterking KG. Hierb~

verdisconteert K de versterking van de discriminator en G de
versterking van de fotomultiplicatorbuis (zie 1.2.3).
In de prakt~k heeft de discriminator een bepaalde dode t~d,

d.w.z. een t~d waarvoor h~ ongevoelig is voor pulsen aan z~n

ingang. De invloed hiervan bij constante belichting is eenvou
dig te bepalen. de meett~d T wordt nl. gereduceerd t.g.v. de
dode t~d D en weI volgens: T'=T-nD waarb~ n=aantal pulsen in
t~dsinterval (O,T). Voor de pulssnelheid geldt dan: A=n/T'=
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n/ (T-nD) = ~ / (1- ND) waarbjj ~ =n/T de geobserveerde snelheid is
en A. de werkeljjke snelheid. Omgerekend levert di t ~'=)y(l+}.D).
De invloed hiervan op de signaal/ruis verhouding wordt bepaald
a.d.h.v. de uitdrukking in lit.3 pa&102voor de fractionele
standaarddeviatie v/p=~l+Xn)/AT~ Er geldt (zie par.l.2.4)
S/N~2~=XT/(1+AD), algemeen wordt SiN echter uitgedrukt in
termen van equivalente ruisbandbreedte Af i.p.v. meettjjd.•.
Nu is het meten van n pulsan gedurende een tjjd T te beschouwen
als het integreren van n pulsen d.m.v. een idea1e integrator
gedurende tjjd T. De equivalente ruisbandbreedte van een derge
Ijjke integrator is Af=1/(2T) hetgeen het verband 1evert tussen
meettjjd en equivalente ruisbandbreedte (dit komt overeen met
de uitdrukking in paragraaf 1.1)

. S A S
Dus I = ~ of exacter: J =

2(1+ D)AI'

Bjj een gemoduleerde lichtstroom is e.e.a. niet zo eenvoudig.
Over het algemeen geldt echter dat AD« 1 dus dat ~,~..~
De discriminator wordt dan ook verder als ideaal beschouwd
mat versterking K dus:

Gd(f)=K2q2(E(G2)E(At)+E2(G)GAif)).

2.2 Dataconvertor/ratemeter.

De dataconvertor/ratemeter zet de pulsen van de discriminator
om in een analoge spanning die een maat is voor· de pu1ssnel
heid. Dit gebeurt via inste1bare delers, pulsvormer en instel
baar laagdoorlaatfi1ter. De e~fecten op de statistiek zjjn vrjj
complex en hiervoor wordt ve~~ezen naar lit.3. Voor deze ana
lyse is een laagdoorlaatfilter als benadering toegepast met
equivalente ruisbandbreedte f=1/4RC waarbjj de RC tijd inste1
baar is.

2.3 Invloed choppen.

Zoals beschreven staat in de in1eiding wordt bjj de toegepaste
meetopstelling de lichtstroom gechopt.
Gedurende een halve peri ode wordt het achtergrond1icht +
fluorescentie (=p (t)) gemeten en gedurende de volgende hal-s . .
ve periode aIleen het achtergrondlicht (=Pa(t)) zie fig.2.2.
Het resultereilde uitgangssignaal A(t) van de fotomu1tiplica-
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fig.2.3.
De invloed van dit sam
plen op het vermogens
spectrum wordt nu be
paald in het ideale ge
val.
Ideaal samplen is sam
plen met een sigaal

V)

's (t) =~-8.(t-kT s )

waarbij b(t)=~(t).

Fig.2.2 signalen meetsysteem

set)

>

a)

Fig.2.3 a) werkelijke opstelling
b) alternatieve benadering

torbuis is nu te beschouwen
als de superpositie van twee
in de tijd gescheiden signalen
Xl(t) en ~2(t) (zie fig.2.2).
Hierbij geldt voor J(l(t):
Al(t)=(~ps{t)/hV+Ad)s(t)=

(ItPs (t)/h v +Ad)&~(t-kTs)=
~l(t)s(t). Analoog voor A;(t)
X2 (t )=(ll,Pa (t )/hv~Ad) s (t-Ts/2)

~(It:Pa(t )/h v +Ad)~-£(t- (k-~ )Ts)

=~2(t)S(t-Ts/2).

Hierbij vertegenwoordigt bet)
de vorm van de choppuls dus:
b(t)=l voor t <T /2 en. s
b(t)=O elders.
Het uitgangssignaal van de
buis is nu te beschouwen als
een tijd-multiplex signaal,
het bevat immers twee puls-
amplitudegemoduleerde ~P.A.M~) signalen, gescheiden in de t~d

die volgens het-sample theorema ieder apart te reconstrueren
zijn mits f~<2BA1,2 waarbij BA1 ,2 resp. de bandbreedte van Al(t)
en ~2(t) voorstelt en f s de chopfrequentie (zie bv. lit.8
pag.30?). Het signaal wordt dus nu beschouwd als zijnde afkom-

stig uit 2 bronnen,
e.e.a~ is toegelicht in
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Dan geldt voor het gesampelde vermogensspectrum (zie lit.9 sten

cil "Bemonsterde signalen." pag.16 of lit. 13 pag.49):
en

G(f)=f; ~_~(f+kfs) m.a.w. het spectrum wordt (indien fre-

quentiebegrensd) verschoven naar de frequenties +kfs en -kf
R

(k=O,1,2, ••. )(zie fig. rnG(f)
2.4). Indien ~>ifs

'-------~)f
treedt overlap op van -Af 0 Ai

de spectra (het zg. tG(f)

"aliasing") waardoor re- LJ----::--......LCD-J===:===Uf
constructie niet meer -f IS 0 f s

mogel~k is. Fig.2.4 ideaal gesampeld spectrum.

De invloed van de sam-

ple pulsvorm bet) wordt nu bepaald a.d.h.v. de invloed hier

van op een deterministisch signaal x(t).

Stel dat x(t) constant is gedurende de samplet~d hetgeen een

redel~ke veronderstelling is als de bandbreedte van x(t) klein

is t.o.v. de samplefrequentie. Dan geldt:

~(t)=X(t)~~b(t-~S)=kt:~X(kTs)b(t-kTs)=b(t)~k~~(kTs)S(t-kTs)
dus: X(fl=B(f)f ~ X(f-kf )=B(f)X~(f)s 1{;;'-CI\) s 0

waarb~ * staat voer convolutie en X~(f)=~deaal gesampelde X(f)

(zie lit.8p.302). ,

De invloed hiervan op het vermogensspectrum is (zie par.l.l)

G(f)=IB(f)12G~(f) waarb~ G~(f)=vermogensspectrumvan het ideaal

en IB(f)l=modulus van de Fouriergetrans

formeerde van bet)

b(t)=pulsvorm d.i.l voor O<t<lTs
o elders.

1------

4f2
s

-6 -5 -4 -3 -2 -1 o

IB(f) 1
2

1 2 3 4 5
f

6 k= 1
s .

Fig.2.5 invloed pulsvorm bet)
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ruis

Fig.2.6 spectra G(f),GS(f),G(f).

-2f -f 0 fs s s s

.~
~2f -f 0 f 2fs s s s

4~~
-2f -f 0 f 2fs s s s

fase. Het e.e.a. is samen
gevat in fig.2.6.
Indien nu de signaal/ruis
verhouding van G(f) wordt
bepaald door integratie
over de frequentie volgens
de methode van par.I.2.4. .
dan valt te concluderen
dat het choppen geen in
vloed heeft op de signaal/
ruis verhouding omdat zowel
de ruis als het signaal ver
mogen met een zelfde factor
verzwakt worden.

Het voorafgaande wordt nu toegepast op de situatie van fig.2.3.
Het vermogensspectrum dat hier aangeboden wordt is:
G(f)=q2(E(G2)E(~)+E2(G)GA(f)).Indien voor At de uitdrukking
van par.I.2.4 genomen wor~~ d.w.z. At=~Ps/hV (l+m(t))+~d
dan geldt: .G(f)=q2(E(G2 ) (ItPs/hV +Ad )+E2 (G)GA(f)) dus de ruis
term q2E(G2)(~Ps/hV +Ad ) is onafhankel~k vantde frequentie.
De uitdrukking voor het gechopte vermogensspectrum ziet er dan
alsvolgt uit:

C/O

G(f)= I B(f) 1
2q2f ; (E(G2 ) (I\.Ps/hv +).d )+E2 (G)~cn GAif+kfs ).

Deze ui~drukking geldt zo-~~

weI voor het vermogensspec
trum van Al als van A2, het
verschil zit aIleen in de

2.4 De.lock-in versterker.

. L.D.F.2

De lock-in versterker bestaat uit een bandfilter met instelbare
centrale frequentie, een synchrone detector gevo~gd door een
laagdoorlaatfilter met instelbare bandbreedte en een verschil
versterker. Om de fasegel~kloop met het ingangssignaal te

~ realiseren kan de re-
I

ferentie (chop) fre-
quentie in fase ge
draaid worden. In
fig.2.6'is e.e.a.

Fig.2.6'model lock-in versterker.
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schematisch weergegeven.
Het bandfilter is ingesteld op f s en heeft een bandbreedte
groter dan 26f~ waarbij AfA=de bandbreedte van Al of die van A. 2
(als B~Z>BA1); zijn functie is het wegfilteren van de hogere
harmonischen (zie fig.2.5)
De synchrone detector is gesymboliseerd door een wisselscha
kelaar die synchroon met de chopfrequentie wisselt. Hij recon
strueer:t Al en;):2 uit het samengestelde 1(1+X2 signaal waarna
het laagdoorlaatfilter de hogere harmonischen wegfiltert en
zodoende Al enA 2 reconstrueert. De afsnijfrequentie van het
laagdoorlaatfilter is Af~.

De verschilversterker tenslotte, trekt Al en A2 van elkaar af
hetgeen een spanning levert die een maat is voor de fluores~

centie Af •

N.B. In de praktijk is de synchrone detector anders geconstru
eerd en zijn L.D.F.l en 2 gekoppeld, net principe van de wer
king wordt door dit model echter goed beschreven.
Alvorens het bovenstaande toe te passen

wordt het hele meetsysteem nog eens schematisch opge
tekend in fig.2.7 waarbij uitgegaan is van de in dit hoofdstuk
besproken.benaderingen en het model van par.l.2.. '

fs:---------i---------------I

Fig.2.7 model meetsysteem.

Dit model is te vereenvoudigen. Immers het L.D.F. (de data
convertor/ratemeter) is overbodig indien deze een afsnij
frequentie groter dan fS+6fA heeft (hetgeen altijd het geval
moet zijn). Deze filtering wordt nl. al gedaan door het band
filter van de l.i.versterker (e.e.a. ideaal verondersteld).
Het vermogenss-pectrum dat" nu aangeboden wordt aan de lock-in

-,
I
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versterker heeft de volgende vorm:
Ct,)

Gi (f)=K2 ( IB(f)12q2f~(E(G2)~ps/h~ +~d)+E2{G)k~~GAif+kfs) ).

Het bandfilter laat alleen de frequenties binnen de band
+(f -Af',f +Af\) door. Zijn overdrachtsfunctie is alsvolgt te- s /to S 1\

beschrijven:

D(f)=U(f-(fs-Af~)-U(f-(fs+Af~)+U(f+(fs+6f~)-U(f+(fs~of~)

waarbij U(f)=eenheidsstapfunctie (=1 voor f~O en 0 elders).
Grafisch is eenvoudig in te zien dat voor het vermogensspectrum
na het bandfilter geldt: (zie fig.2.8) (vlgs. Gd(f)=!D(f) 12Gi(f))

Gd(f)=K2 ( IB(f)12q2f~(E(G2)~ps/hV +~d)+E2(G)G, (f+fs ) )~
At -

(±U(f+(fs -AfA)+U(f+(fs +6fA))

.A1JK
-2f -f 0 fs s s

D(f)
1

o

o

, ,
" "
=.'':

-fs

-fs

-2fs

-2fs

De synchrone detector (de wis
selschakelaar) geeft aan de in
gang van het laagdoorlaatfil
ter een vermogensspectrum vlgs.

Ci:)

Gldf(f)=IB(f)1 2f~ k~'~Gd(f+kfs)

Na laagdoorlaatfilteren met
afsnjjfrequentie AfAleve~t dit
de volgende:algemene uitdruk
king (zie fig.2.8)

Gldf(f)=IB(f)12n-2f~q2K2 (

2E(G2) (ttPs/hV +Ad )+

2E2(G)G~f) ).

(U(f+Af~)-U(f-AfA))

waarbij rr-2 de factor is waar
mee het spectrum verzwakt
wordt t.g.v. de eerst keer

Fig.2.8 verm.spectra l.i.verst. )
choppen (zie fig.2.5 •

Indien nu weer de signaal/ruis verhouding bepaald zou worden
leidt dit tot dezelfde conclusie als in paragraaf 2.3, omdat
de ruis en het signaalvermogen met eenzelfde factor verzwakt
worden is de signaal!ruis verhouding hetzelfde gebleven.
Samenvattend valt nu dUs te concluderen dat het hele proces
van choppen geen invloed heeft op de signaal/ruis verhouding
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en het vervangingsschema van fig.2.9 geldt (voor de signaal/.
ruis verhouding kan B(f) dus buiten beschouwing gelaten wor
den)

L.D.F.l

L.D.F.2

Fig.2.9 vereenvoudigd model meetsysteem t.b.v.
bepaling signaal/ruis verhouding.

Er geldt hier voor G1(f) en G2 (f):

GI (f)=K2q2(E(G2 ) (rtPs/h\7 +Ad )+E2 (G)G" (f)) (U(f+M)..I)-U(f-6fAI ))
I

waarb~: 6fAI=de afsn~frequentie van L.D.F.I d.i. gel~k aan de
bandbreedte van Al

~ (t) =rtPa/h" +I:t,Pf/h V (l+m (t) )+Ad=ttPs/hV +rtpf/hV m(t) +Ad

G2(f)=K2q2(E(G2)(~Pa/hV +~d)+E2(G)GA~f))(U(f+6fA2)-U(f~AfA2?)

waarb~: 6!A2=de afsn~frequentie van L.D.F.2 d.i. gel~k aan de
bandbreedte van A2

~2 (t )=rtPa/h v +Ad

Algemeen z~n L.D.F.I en 2 gecombineerd tot een laagdoorlaatfil
ter waarvan de afsn~frequentie dan de grootste 6fA is, omdat
PaCt) (het vermogen van het achtergrondlicht) constant wordt
verondersteld is dit 6f~1=6f.

Het aftrekken van beide spectra Ievert een uitgangsspectrum

volgens Gu(f)=GI(f)-G12(f)-G21(f)+G2(f) waarb~ GI2 (f) en G21 (f)
de kruisspectra vertegenwoordigen. Nu z~n GI(f) en G2 (f) onge
correleerd omdat beide responsies z~n op onderling onafhanke
l~ke gebeurtenissen gescheiden in de t~d (denk aan het choppen).
Dan geldt Gl2(f)=G21(f)=E(Al)E(~2)8(f) (zie par.l.2.3) waarb~
E().I) en E(A 2 ) staan voor resp. de gemiddelde waarde vanA I en

.A2 d.i. E(A1 )=E(G) (rtPs/hV +~d) en E().2)=E(G) (:ttPa/h \,7 +~d)

Voorts geldt V00r G}.if)~(It.Ps/hY +~d )28 (f)+Gm(f) (xtPf/h v )2

. en GA~f)=(ItPa/h~+Ad)2~(f) immers A2 is con-

stant verondersteld dus m(t)=O (zie par.I.2.4)
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Dus Gu (f) =K2q2(E (G2 ) (rtPs/h \) +I\.Pa/h v +2Ad)+

E2
(G) ( (rtPs/hV -ttPa/h " ) 2b(f) +(xtPf/h v )2Gm (f» •

(U(f+M')-U(f-4f)
en

Hieruit wordt vervolgens het vermogen bepaald vlgs. Pu=JGu(f)df
222 \ -va

Pu=K q (2E(G )(~Ps/hv +~Pa/hv +2Ad )6f+ (ruisvermogen)

E2 (G) (ttPs/hv -rtpa/h v ) 2+ (D. C. vermogen)

(It,Pf/h v ) 2Pm ) (A.C.vermogen)

1
A :r.

waarb~ Pm= Gm(f)df (zie par.l.2.4)
-6f·

Bedenk voorts dat ps(t)=Pf(t)+Pa waarb~ Pf(t)=vermogen fluores-
centielicht en Pa=vermogen achtergrondlicht, en wel volgens:

ps(t)=Ps+Pfm(t)=Pa+Pf+Pfm(t)=Pa+Pf(l+m(t»

Dit levert voor de signaal/ruis verhouding:

S E
2

(G) «ItPf/h v )2 (l+Pmn
= --7l"""'"-....;;;.------=---

N 2E (G2) (ztPf/h v +2xtPa/h v +2Ad )6f

2.5 Conclusie.

A1lereerst kan worden geconcludeerd dat volgens ae voorafgaande
analyse de discriminator en de dataconvertor/ratemeter in theo
rie een overdracht lx realiseren en dus geen invloed hebben.
In de prakt~k is echter met name de versterker/discrminator
nuttig vanwege de versterkende eigenschap, het discriminator
gedeelte is voornamel~k ontworpen t.b.v. (digitale) photon
counting, hetzelfde geldt voor de dataconvertor/ratemeter.
Wat betreft de invloed van de chopfrequentie op het signaal
valt op te merken dat dit theoretisch alleen het geval is b~

gemoduleerde signalen. Hierb~ moet nl. alt~d gelden dat f s>2AfA
waarb~ ~~de bandbreedte van het gemoduleerde (fluorescentie)
signaal is. In de prakt~k kan men de chopfrequentie het beste
zo hoog mogel~k kiezen waardoor de verschillende frequent ie
banden ver van elkaar liggen zodat de kans op overlap t.g.v.
niet ideaal filteren minimaal is en de l.i. versterker selec
~iever kan werken.
De toegeatane bandbreedte van hat gemoduleerde signaal is be
perkt door ~e ruis, immers hoe hoger de frequentie van het
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signaa1, hoe groter z~n bandbreedte hoe groter de ruis.
M.b.v. de uitdrukking voor de signaa1/ruis verhouding uit par.
2.4 is nu een bovengrens te bepa1en.
Neem een toongemodu1eerd signaa1 met modu1atiediepte 1 d.w.z.
m(t)=cos2nft, dan ge1dt P =i.

m
Met E(G)=!n en E(G2)=~2n~/(~~1) (zie par.1.2.1) en ~=4 (zie ,
1it.2 p.76) wordt E2 (G)/E(G2 )=3/4.
Nu ge1dt voor een sne11e photomu1tip1icatorbuis: donkerstroom
(Ad ):5 pU1sen/sec. ; maximaa1 aanta1 pu1sen/sec. :107 •
Ter bepa1ing van de bovengrens verwaar10zen we de donker
stroom en het achtergrond1icht en nemen we Xf=~Pf/h~ maximaa1
dus 107 • Dan wordt S/N=5 e 106/Af
Bij een signaa1/ruisverhouding van 20 dB (=100 ("fout" van 10%))
wordt Af=50 kHz =fmax hetgeen dus a1s maxima1e bandbreedte kan
worden aangehouden bij he~ ontwerp.
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HFST.3: ONDERZOEK ALTERNATIEVEN + KEUZE.

Bij het onderzoek naar alternatieve detectiesystemen is hoofd
zakelijk gebruik gemaakt van lit.13 waar verschillende alter
natieven zijn onderzocht en vergeleken met de l.i.versterker.
Het resultaat hiervan is dat de l.i.versterker b~ niet te .
sterk verruiste signalen optimaal is.
Gezien het feit dat, in de hfst.2 geschetste toepassing, de
primaire taak van de l.i.versterker het aftrekken van twee
signalen is, die ieder apart relatief weinig verruist zijn, is
hiermee de keuze bepaald op de l.i.versterker.
Een nadeel van de in hfst.2 beschreven l.i.versterker is het
afregelen van de fase en het afstemmen van het bandfilter.
Dit bandfilter moet exact afgesteld worden op de frequentie
van het ingangssignaal. Indien dit niet gebeurt of indien de
frequentie iets verloopt zullen er amplitude en fasefouten
optreden (zie lit.14). Een oplossing hiervoor is het zg.
"heterodyning" d.w.z. transformeer de frequentie van het in
gangssignaal naar een centrale frequentie f o en filter hier
met een nauwkeurig (vast) afgestemd ba~dfilter.

Een blokschema van een dergel~ke l.i.veTsterker is afgebeeld
in fig.3.1

3D

Fig.3.1 blokschema heterodyning l.i.verst.

Het ingangssignaal met frequentie f r wordt hierbij vermenigvul
digd met een signaal met een frequentie fv=fo+fr • Deze frequen
ti~ f v wordt gegenereerd uit de centrale frequentie f o en de
referentie frequentie f d.m.v. een mixer en een P.L.L. dier
tevens zorgt voor de fasekoppeling tussen f v en f r • Het naar
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f o getransformeerde signaal wordt vervolgens gefilterd met een
nauwkeurig afgestemd bandfilter en synchroon gedetecteerd.
Bij deze uitvoering dient de fase van het schakelsignaal (af
komstig van de locale oscillator fo) te worden afgeregeld op
maximale uitslag van de S.D. (vu=Vm2cos~, d.w.z. cosf=l maken).
Als alternatief voor het met de hand afregelen van de fase
wordt in lit.14 de opstelling van fig.3.2 gegeven.

SDl

Fig.3.2 incoherente detector

De werking is gebaseerd op de fasegevoeligheid van de synchro
ne detector. Deze levert nl. een uitgangssignaal vu=K.~m2cos~

waarbij vm2=amplitude mixer ingangssignaal, K=conversiefaeter
mixer en ~=faseverschil tussen het' ingangssignaal en het re~e-

, ..... .
rentiesignaal. De uitgang van SDl levert dus vl=K.vm2cos~ en
die van SD2 V 2=K.Vm2sin, • Voor Vu geldt dan:

:"\ Jv2 J\ 2 2 K2 A 2 . 2 I TT A. d fh k l' ok dvu= VA ."'m2cosc;r + .vm2 s1n cy =.n...vm2 us ona an e lJ van e

fase~. In lit.7 pag.65 wordt de signaal/ruis verhouding van
het uitgangssignaal van deze (incoherente) detector vergeleken
met die van de met de hand af te stemmen (coherente) detector
en daar blijkt :(S/N)(ineoherent)~i(S/N)(coherent)zodat deze
vorm van bedieningsgemak verder buiten beschouwing wordt gela
ten.
Een beter alternatief is de opstelling van fig.3.3 welke in
de telecommunicatie bekend is onder de naam "in fase-carrier
generator". Hierbij wordt het middenfreqnent signaal vm2 afge
tapt veer de synchrone detector. D.m.v. een begrenzer en een
comparator wordt er een blokvormig signaal van gemaakt dat
toegevoerd wordt naar een P.L.L. De uitgang van de V.C.O. is
nu een ruisarme kopy van het ingangssignaal en hiermee 90 0
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SD

60 dB
46 dB

Fig.}.3 in fase-carrier gen.

in fase verschoven. Door nu het
V.C.O. signaal weer 90 0 in fase
te draaien is een ruisarm sig
naal gegenereerd dat in fase is
met het ingangssignaal van de
S.D. (als we ervan uitgaan dat
de fasedetector (P.D.) op het
zelfde principe berust als de
S.D.).
Het te ontwerpen apparaat wordt
nu gebaseerd op de blokschema's van fig.3.l en 3.3 waar als
uitgangspunt, naast de gestelde eisen, de specificaties van
de bestaande l.i.versterker ((PAR) JB04) worden genomen.
Omdat de l.i.versterker het meest toegepast wordt in het in
hfst.2 beschreven meetsysteem dient er ook rekening te worden
gehouden met de specificaties van de dataconvertor/ratemeter
immers het uitgangssignaal hiervan is het ingangssignaal van
de l.i.versterker. Voor dit uitgangssignaal geldt een dyna
misch bere~k van 1:400, een nauwkeurigheid van 1% bij drie
spanningsnivo's t.w. 1, 10, e~ 100mV.
Samengevat zijn de specificaties waarvan wordt uitgegaan:
Frequentieberei~: 10 Hz- 1 MHz
Bandbreedte: maximaal 50 KHz
Harmonische onderdrukking~ 2e harmonische:

3e harmonische:
Dynamisch bereik: minimaal 1:400
Versterking' >9000 (r!"m.s.A.C.-.D.C.)
Gevoeligheid' minimaal 0,5 mV r.m.s.
Uitgang: 0- 10 V, regelbaar; stroom ~ 10 rnA

Equivalente input ruis! 150 nV r.m.s./VHz' (ruisbandbreedte 1 Hz
frequentie=l KHz)

Lineariteit!<. 1%

¥ d.w.z. afkomstig van de bestaande 1.i. versterker PAR JB04

N.B.Omdat de 1.i.versterker vnml. in combinatie met een regis
tratieinstrument (XY recorder e.d.) gebruikt wordt is de
laatste eis overdreven zwaar, een lineariteit <5% is toe
gestaan.
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HFST~4: ANALYSE BLOKSCHE~~.

voor
verst.

top
det.1

mix.1

top
det.2

m. f • l..--r----'

verst. mix.2

top
det.3

L...-.........-.luit g •
verst.

LDF2

fOb
-----------,

I

L-----lAT =90
0

:

I

I lock ind.1 I
r-- J ------
I

I

If' I: - - - - - -- -r",ase rege11ng--'

fr-~'~ ................--1 generator f o y lock ind.2 ['
I I
Lfreq. synthesizer--~

Fig.4.1 b10kschema l.i.versterker

4.1: De mixers en de versterkers.

De ei~en voor het tota1e systeem m.b.t. versterking z~n.(zie h.3):
a) versterking AC~DC : groter als 9000
b) dynamisch bereik: 1:400
c) gevoeligheid :>0,5 mY r.m.s.
d)equiva1ente input ruis: maximaal 150 nV r.m.s. /~Hz'

e) uitgang : 0-10 v. instelbaar, uitgangsstroom:510mA.
Gekozen is voor de nu volgende versterkerverdeling:

voor-versterker:l of 10
midden-frequent versterker:1 of 10
uitgangsversterker: 1< (;<10 of 10< G<lOO waarbjj G=versterking.

De mixers hebben de vo1gende eigenschappen:
~dynamisch bereik: 60 dB (1:1000)
-gevoeligheid:1 mV- 1 V(toptop)

-lineariteit: 1%
Opmerking:voor signalen groter als 1 V (toptop) gaat de mixer ver
vormen,om dit te detecteren_is er een topdetector aan de ingang
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van de mixer aangebracht die reageert op signalen groter als
een volt (toptop)
Met deze configuratie zijn de eisen ruimschoots te realiseren,
zoals hierna wordt aangetoond:
eis a: uitgaande van een versterkingsfactor I voor de mixers ,

en de filters is de maximale versterkingsfactor:
10 X 10 X 100=10.000

eis b: het dynamische bereik van de mixers is 1 : 1000,zo ook
de rest.

p

=

eis c: de gevoeligheid van de mixers is 1 mV (toptop), dit komt
overeen met 0,35 mV r.m.s. (uitgaande van een sinusvormig
signaal) hetgeen op zich al voldoende is. Ruistechnisch
gezien is echter een voorversterker gunstig, het bewijs
hiervan volgt later, waarmee, blj een versterkingsfactor
10 de gevoeligheid op 35 pV r.m.s. (100 pV toptop) komt.

eis d: is wat versterker-ruis betreft eenvoudig te realiseren,.
bewijs voIgt later.

eis e: met de gekozen versterkerverdeling is ieder signaal tus-.
sen de 0,1 mV en 1 V (toptop~ tot 10 V (toptop) te ver
sterken (zie Qok figuur 4.2.)

Een motivatie voor de" diverse keuzes met de bijbehorende conse
quenties wordt nu gegeven:
De voor-versterker maakt het apparaat gevoeliger en heeft een
reducerende werking op de ruis van de schakelingen erachter.
Dit is als voIgt in te zien; stel signaalvermogen is P, ruis-

vermogens- )
vermogen is Ns~versterking is G waarbij de versterkers worden
onderscheiden d.m.v de indices i,m,u voor resp. ingangs, mid
frequent en uitgangs versterker.Dan geldt voor 't totale ver-

t '(' )mogen aan de uitgang:Ptot=Gu(Gm Gi(P+N+Ni)+Nm +Nu )

en voor de signaal/ruis verhouding:
G' G' G' P

S,=- ...;;u.;;...,;;m;,..;;;i~ -:rl"'--
N . 1t .. N

u
G~G~G~ (Ns +Ni '(pm

i
I G' Gi )

i m

Hierb~ is Ni , Nm, Nu de ruisbijdrage van de resp. versterkers
teruggerekend naar de ingang van de versterker, dus onversterkt.
Het resultaat in de noemer is een vorm van de formule van Frii
(zie lit. 8 p.448)
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De equivalente input ruis is nu de door het systeem toegevoegde
witte ruis, teruggerekend naar de ingang en genormeerd door de
eguivalente ruisbandbreedte ~,dus in dit geval equivalente in-

. N N
gangsruls ?(N. + m +~ ) /~f

1 . Gi GiGm
Hierbij wordt voor ~£ de kleinste bandbreedte genomen, dus alge
meen die van LDF 2.
We constateren dat alleen de ruis van de ingangsversterker di~·

rect opgeteld wordt bij die van het signaal, de overige worden
resp. een, factor G~ en een factor G~~m verzwakt.Het is dus gun
stig om Gi groot en de ruis van de uitgangsversterker klein te
kiezen.
Vooruitlopend op hfst. 6 waarin e.e.a. aangetoond wordt stellen
we Ni/bf ~ (42nV/~)2 zodat,wat versterkerruis betreft eis d.
ruimschoots behaald kan worden. De invloed van overige ruisbron
nen(jitter van de frequentiesynthesizer,ruis van de mixers e.d)
is veel moeilijker te analyseren en niet zo zinvol omdat de groot
te ervan meestal onbekend is. De uiteindel~ke equivalente ingangs
ruis zal dus door meting verkregen moeten worden.
De midden-freguent versterker is voornamelijk van belang bij sterk
verruiste signaien. Bevat het signaal na~elljk meer ruis als sig
naal dan zal de piekdetector aan de ingang van mixer 1 reage
ren op de ruispieken waarop de gevoeligheid teruggedraaid moet
worden.Na het bandfilter zal een flink deel van de ruis weggefil
terd zijn en blijft er netto minder signaal over als op grond van
de indicatie van de piekdetector verwacht zou worden. Dit recht
vaardigt het gebruik van een m.f. versterker die het verzwakte
signaal voor de tweede mixer en voor de faseregeling versterkt.
Een nadeel hiervan is de beperking van het dynamisch bereik bij
sterke signalen.Een zwakverruist signaal tussen de 1 mV en de
1 V top-top aan de ingang van mixer 1 bevat n.l. identieke sig
naalnivo's aan de uitgangvan 't bandfilter. Dit nu lOx versterkt
levert een signaal tussen de 10 mV en de 10 V top-top waardoor
mixer 2 gaat vervormen.(Vi =1 V top-top)Om dit te voorko-

max
men moet een zwak verruist signaal tussen de 1 mV en de 100 mV
top-top liggen als de m.f.versterker is ingeschakeld, dit komt
overeen met een dynamisch bereik van 40 dB (zie ook fig. 4.2)
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De uitgangs-versterker neemt het grootste deel van de verster

king op zich omdat dit slechts weinig met ruis belast is. Hlj be
staat uit een oascadeschakeling van een 1 of lax versterker . en
een continu regelbare I-lax versterker. De eerste trap is voor
namelljk van belang bij metingen met een klein dynamisch bereik.
Dit dynamisoh bereik is nl. van belang bij gemoduleerde signalen
(o.a. uitschakelverschijnselen) de l.i.versterker wordt echter
ook vaak gebruikt blj ongemoduleerde signalen m.a.w. van de vorm
A (sinc.)ot + hogere harmonischen}waarblj men geinteresseerd is
in de grootte van de amplitude A.Om nu een dergelljk signaal van
bv. 1 mV te versterken tot een nivo van 10 V is een grote verster
kingsfactor noodzakelljk wat dan ten koste gaat van het dynamisch
bereik. Een en ander is samengev~t in de onderstaande tabel waar-

a12.~nnlngs -
bij tevens de, bij een bepaald€Vversterkingsfactor G behorende
versterkerverdeling is gegeven. De indices ±,m,u slaan weer resp.
op ingangs, m.f en uitgangsversterker. De uitgangsvervterking is
opgesplitst in de Ie trap GU1 en de 2e trap Gu2 'waarblj 1<Gu2<10

Ingangsgevoel±gheid, uitgang dyne Dereik,Gi,Gm,Gu1,G
a) 1 mV-l Viit Gu2 • (1 mV-l Vtt ) 60 dB 1 1 1 1

"

b) 0,1 mY-leO mVtt Gu2 .(1 mV-l Vtt } 60 dB 10 1 1 10
0)0,1 mV-I0 mVtt Gu2 • (10 mV-l Vtt ) 40 dB 10 10 1 100
d) 0,1 mV-l mVtt Gu2 ·(100mV-l Vtt ) 20 dB 10 10 10 1000

fig 4.2. Verdeling verster-
king.

N.B. Uitgangspunt bij deze tabel is een signaal dat zwak met ruis
belast is. Te constateren is dan dat de standen a) en b) bij uit
stek geschikt zijn voor gemoduleerde signalen terwljl de standen
c) en d) meer voor zwakke ongemoduleerde signalen geschikt zijn.
Voor signalen >1 V toptop dient extern verzwakt te worden.
Bij sterk met ruis belaste signalen gelden de kolommen "uitgang"
en "dyn. bereik" niet meer en hangt e.e.a. af van de hoeveelheid
ruis (zie ook beschrljving m.t.versterker ).

4.2: De keuze van de middenfreguentie foe

Uitgangspunt hierbij is dat fc?fr=frequentie ingangssignaal.Dit
wordt ook gesteld in lit. 14 en is te beredeneren immers f o
binnen 't frequentiebereik van f r levert problemen op i.v.m.
frequentiesynthese, overspraak e.d. terwijl fo<.frvooral bij lage
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is hoofdzakelljk de
Q van een bandfi1ter

fi=spiegelfrequentie
f r , fJ!'+2fo
2fo+3fr , 4fmf3f%
4fQ+5fn , 6f~+5f~

1.

2

3

m

frequenties zeer grote t~dconstanten noodzakel~k maakt.
De voordelen van een hoge f o is een goede onderdrukking van de
spiegelfrequenties.Dit zljn die frequenties aan de ingang van de
mixer die behalve f r (blj mixer 1) en f o (blj mixer 2) ook een
frequentiecomponent f o (b~ mixer 1) en 0 (b~ mixer 2) geven.
Ter il1ustratie worden nu de spiegelfrequenties van mixer 1 be
rekend.
Algemeen geldt voor de vermenigvuldiging van 2 signalen zonder
D.C. component waarvan het ene signaa1 de frequentiecomponenten
nf (afkomstig van de Fourierreeks ontwikkeling) en het anderea
signaal de frequentie componenten van t t mengprodukt : lnfa .:!:. mfbl
met n,m=1,2,3 •••• Als mixer is een gebalanceerde modulator ge
bruikt d.w.z. dat een van de mengsignalen een symmetrisch~ blok
is (d.i. f v b~ mixer 1 en f o blj mixer 2). Het ingangssignaal is
in het ideale geval ook een symmetrische blok. Nu is de Fourier
reeks ontwikkeling van een symmetfische-blok met frequentie f en
amplitude A =2A~ 2 s~~ 2nnft . - n~onevez{ (1,3,5, •••• )
Dus IUidt,de uitdrukking voor de mengprodukten van 't ingangs
signaal met frequentie f r en 't signaal van de frequentie synthe~

sizer m~t frequentie fo+fr als voIgt: lnfr .:!:. m(fo+fr )I
met n,m=oneven,>O.De voorwaarde ·voor het optreden van een spiegel
frequentie f i aan de ingang is nu dat fo=lfi ± m(fo+fr)J.
Enkele hiervan zljn berekend in fig.4.3~ De belangrijkste component
is hierblj 2fo+fr omdat deze vrljwel onverzwakt doorkomt (voor

f,i=n.fr geldt nu nfr =2fo+fr
en dit signaal is dus t.o.v.
de grondgolf een factor ~

verzwakt (Fourierreeks sym.
b1ok)).Deze component moet
worden onderdrukt door het
laagdoorlaatfilter aan de
ingang(L.D.F.1) met afsnijfre

quentie fr+B waarblj B de bandbreedte van het (gemoduleerde) in
gangssignaal is.De spiegelfrequenties worden dus beter onderdrukt
naarma~e f~afBnijfrequentie.

Het nadeel van een hoge midden-frequentie
slechta selectiviteit.De kwaliteitsfactor

fig: 4.3: spiagalfrequenties
mixer 1.
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(Q~fo/Bf waarb~ fo=centrale frequentie van het filter en Bf=de
bandbreedte) is nl. beperkt (maximaal ~lOO). Wordt f o nu zeer
groot gekozen dan zal de bandbreedte van het filter relatief groot
zljn met als nadeel een slechte onderdrukking van de mengproduk
ten van mixer I en een slechte ruisreductie (ruisbandbreedte 2e

orde bandfilter~ ~~)
Gekozen is nu voor het opsplitsen van het ingangsfrequentie ge~

bied in 5 decaden met bljbehorende middenfrequentie van 1,67.10QHz

(q=2 •••§}.Deze opsplitsing was so-wie-so noodzakel~k i.v.m. de
beperkte frequentiezwaai van de frequentie synthesizer. Verder
kan deze indeling t.z.t. gekoppeld worden aan de blokgolfgene
rator voor de chopfrequentie (zie inleiding,opdracht3) en wordt
zodoende een redel~k compromis gesloten tussen de genoemde voor
en nadelen.

4.3= De onderdrukking van de harmonischen.

De eisen hiervoor z~n (zie hfst 3):2eharmonische: 60 dB
3eharmonische: 46 dB

T.b.v. de analyse zljn in fig 4.4 de mengprodukten van de eerste
3 harmonischen van aIle signalen getabelleerd. Uitgangspunt hier
blj'.is de formule f ml= 1n:!r:tm.(fo+fr'J1 met n,m=oneven (zie 5.4) en
fm2=llnfr±m(fo+fr)l±pfoJ met n,m,p=oneven waarb~ f ml en f m2
staan voor resp. de frequentiecomponenten van mixer 1 en 2. :

n 'm f ml p f m2
1 1 f a+2fr , f o 1 2fr 2fo+ 2fr 2fo 0
3 1 f o+4fn , f o-2fr 1 4fr 2fo+ 4f r 2fo-2fr 2fn
5 1 f o+6fr , f o:-4fJr, 1 6fr 2fo+ 6fr 2fo-4fr 4fr
1 3 3f~+4fn ,3fo+2fr 3 4f r 6fo+ 4fr 6fo+2fr 4fr
3 3 3fo+6fr ,3fo 3 6fr 6fo+ 6fr 6fa 0
5 3 3fo+8fr ,3fo-2fr 3 Sfr 6fo+ Sfr 6fo-2fn 2fr -
1 5 5fo+6fr ,5fo+4fr 5 6fr 10fo+ 6fr lOfo+4fJr. 4fr
3 5 5fo+8fr ,5fa+2fr 5 Sfr 10fo+ 8fr 10fo+2:f'r 2fr
5 5 5fo+IOfr ,5fo 5 IOfr 10fo+lOfr 10fo 0

fig 4.4 mengprodukten zonder filters

Van belang z~n nu slechts die me~gprodukten die een f m2=O

leveren.Uit de linkertabel blljkt dan dat als B=bandbreedte van
LDF2«fr ge4n van de mengprodukten problemen op zal leveren
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uitgezonderd 3fo ,5f en dit z~n de spiegelfrequenties van mixer
) 0

2.Hierblj komen dan nog de frequenties die een oomponent f o le-
veren r dus de spiegelfrequenties van mixer 1 zoals beschreven
in 4.2. De primaire taak van de filters LDF 1 en B.F. is dus
spiegelfrequentie,onderdrukking. LDF 2 d:ient voornamelijk 2f~

te onderdrukken zoals later zal blijken. Hieronder wordt nu na
gegaan aan welke eigenschappen de betreffende filters moeten
voldoen.
Laagdoorlaatfilter 1 moet de component 2f~+fr (de dichtstbijzijn
de spiegelfrequentie (zie 4.2. en fig 4.3)) onderdrukken.
Voor de; harmonische van het ingangssignaal die deze component
oplevert moet dan gelden f~=nfr=2fa+fr=>f r =2fo/(n-1) met m,n=
oneven,>l.Nu geldt (zie 4.2) f(l)=1,67.ro q en o,l.ro9.~fr~loq

met q=2,3 •• 6 gecombineerd met f r =2fc!(n-l) levert dit 5<n<33 dus
de laagste harmonische die een spiegelfrequentie oplevert is de
5e , voor de demping hiervan is geen eis gesteld, gekozen is voor
een demping >46 dR. We kunnen nu de spiegelfrequentiec uitdrukken
in aIleen f o immers f~=2f +f .f =2f /(n-1) ~ fi.=2nf/(n~l)

Jl.. o>r roc·
waarbij 5Sn~33. Eis voor de demping £ (in dB) van 't filter ~
f=f1 is dan dus: £ (£=2nf(l/(n-l)) + 20 log ~46, immers de ne

component is al een factor ~ verzwakt (Fourierreeksontwikkeling).
Neem nu de "worst' case" d.w.z.n=5· en f ..;=minimaal=~2f dan is de

.J.l c-
eia voor LDF 1: £(f=2f~»32dB.

De afsnjjfrequentie is f r max, +B waarbij f r max=maximale frequentie
binnen het frequentie gebied 0, lolOqsf:rSlOq dus, f r '- max=loq (q=2.;.6)
(zie 4.2) en B=bandbreedte ingangssignaal. Deze afsnijfrequentie
wordt gelijk met f o omgeschakeld~

Het bandfilter moet de spiegelfrequenties van mixer 2 onderdruk
ken, dit zijn f=pfo met p=oneven en~l.De sterkste component hier
van is 3fo ' als deze voldoende gedempt wordt,worden de hogere
componenten vanzelf voldoende gedempt zodat die verder buiten
beschouwing gelaten kunnen worden.
Gezocht wordt nu naar 't dichtbijzijnde (d.w.z. met de laagste n,m)
mengprodukt uit fig 4.4 dat 3f oplevert, ermee rekening houdendo
dat n.fr<~10q (q=2,3 •• 6) dit is nl. ongeveer de afsnijfrequentie
van LDF 1 en aangenomen wordt dat frequentiecomponenten hierbo
ven voldoende verzwakt worden. Op grond hiervan valt f +4f afo r
(immers f +4f =3f levert f ~ 0,8.IOq

o r Q r
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met n=3 voIgt 3fr =2,4.10 q»leQ) en is de gezochte component 3fo
waarb~ n=m=3. De component is dus al 2x20 log 3~19 dB gedempt.
Eia voor de 3e harmonische is 46 dB demping dus voor de demping
van 't bandfilter b~ f=3f moet gelden £ (f=3fo»26 dB. De centra-o .
Ie frequentie is dus fo' de bandbreedte Bf =2B waarbij B~bandbreedte

ingangssignaal.
Laagdoorlaatfilter 2 tenslotte moet de ongewenste mengprodukten
van mixer 2 onderdrukken. De dichtstb~zijnde component hiervan is
(zie fig 4.4) 2fr , deze component is echter afkomstig van 't
mengprodukt f o+2fr (voor mixer 2) en wordt dus al gedempt door
't bandfilter (minimaal 42 dB uitgaande van de bovenstaande eis)
zodat de aandacht gericht wordt op 2fo• Gewenst is nu een Ie
orde filter aan de uitgang i.v.m. bepaalde belastingen aan de
uitgang(lange leidingen e.d.) die bij een 2e orde filter snel aan
leiding geven tot instabiliteiten, Voor de demping van een Ie
orde filter geldt (voor frequenties»B=afsnijfrequentie) £ (f»B)=
20 log ~ Hierb~ is B dus de ats~frequentie van 't filter d.i.
gelijk aan de bandbreedte van het ingangssignaal. Uitgaande van
deze gegevens is een meetvoorschrift vast te stellen m.b.v. de
chopfrequentie f n en de bandbreedte B. Algemeen moet gelden :
B <1;; if om overlap van de spectra te voorkomen. Stel nu alsmax r
eis een demping van 2f van 60 dB m.a.w. 20 log 2f IF.;> 60::;>
B<2fo.10-3=3,34.10~-3;~=2,3 •• 6 waarb~ O,I.lO~f $l~q dit levert. r
dUB een bovengrens voor B binnen een bep. frequentiegebied.
Vanwege de flexibiliteit van 't apparaat is er een omschake1mo
gelijkheid tot 2e orde filter ingebouwd waarmee de bovengrens
aanzienlijk verhoogd wordt. Immers voor de demping geldt dan
£. (f»B)=40 log.2fo/B >60 • B< 2fo/40~ 0,1.10q waarbij O,I.IO~

f~10~ en q=2,3 •• 6 hierbij moet rekening gehouden worden met de
eis B«21~ •r
Om e.a.a. te vereenvoudigen wordt a1s meetvoorschrift gesteld:
B(~O fro Dit bevat bij een 1 e orde filter een minimale demping
(nl. voor fr=lOq ) van 36 dB en bij een 2e orda een demping van
62 dB.
Als bandbreedte B van 't filter is in principe gekozen voor de
zelfde bandbreedtes ala bij de bestaande l.i.versterker, aan de
bovenkant van het frequantiegebied zijn er enkele toegevoegd ter
~l aan de onderkant enke1e verwijderd zijn.Concreet is B omscha-

kelb aar vlgs .. 50 .10m en 16.10m waarbij m=3, 2,1,0, -:1, -2.
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RFST.5: DE OPZET VAN DE L.I. VERSTERKER.

5.1 Opsplitsing blokschema

±v

+-1s!..
fig 5.1. Opbouw voeding printen.

Het blokschema van figuur 4.1. is opgesplitst in 6 delen:
a) Voorversterker + laagdoorlaatfilter 1 + piekdetector

(print"VV + LDF1")
b) 'Mixer 1 + bandfilter + middenfrequent versterker

(print: "MIX 1 + BF + MY").

c) M~xer 2 + laagdoorlaatfilter 2+ uitgangsversterker + 2 piek-
detectoren (print: "MIX 2 + LDF 2 + W")

d) Frequentie synthesizer (Print: P .L.L.J':£requentiesynthesizer'
e) Faseregeling (pril1t:"P ..l,...It... faseregeling")
f) Generator to (print:"generato;r·fo ")

g») Codering + I/O (print: "cod + I/O")
Iedere print heeft een eigen
voeding via een stabilisatie
I.C. opgebouwd vlgs. fig 5.1.
De ruwe voedingsspanning
wordt to_Egevoerd via een ge
standaardiseerde bus,die be-
schreven staat in paragraaf
5.3.

Fig.5.2 Schema REF 4051

moet worden is besloten dit elec~

5.2 Codering schakelaars

Omdat er vrij veel geschakeld
tronis-ch te doen. Hier-"
bij is voornamelljk ge-
bruik gemaakt van de
CMOS multiplexer/demul
tiplexer REF 4051. Deze
bestaat uit 8 schakelaars
met een gemeenschappelijk
contact die geselecteerd
worden via een decodeer
schakeling d.m.v. een
binaire code. Spanningen
tussen de V+ (VDD ) en de

I cod.

I 10-

A2~~ gi-
10/

E~ ca 110

III.. --Is- ~
1-

Vss VeE"
3

Z
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AO
o
1

o
1

o

Al
o
o
1

1

o

A2
o
o
()

o
1

10~ f r ~ 100 H~

100 ~ f r < 1000 Hz

1 K < f < 10KHz- r-
10K S fr~ 100 'KHz
lOOK < f < 1 MH- r - z
gevallen: 0N~B.: enable in aIle

v (VEE) kunnen worden geschakeld, de stuurspanning moet geljjk ,

z~n aan V+ (=1) of Vss (=0), v66r de besturingslogica is er
een extra levelshifter ingebouwd. B~ aIle toepassingen is V+=5V
en Vss=OV gekozen zodat de sturing m.b.v. T.T.L.kan geschieden.
Meeatal is V_=-5V i.v.m. de lage, dan vrijwel spannings onafh.
Ron weerstand (z75A) en de te schakelen spanningen. E.e.a. is
verduidelijkt in fig 5.2. De toegepaste coderingen zijn weerge
geven in de volgende tabel1en.
Freguentiegebied:
aangeduid in tekst
met lOq-~ f <10q

- r-
q=2,3 •• 6

Versterking (zie fig.4.2) 01 CO
1 0 0

10 0 1
100 1 0

1000 1 1
N.B.:Vlgsfig 5.2 is Cl=Al, CO=AO

enable en A2 in aIle geva.l1en: 0

Bandbreedte (zie par.5.3): R (Hz» 't(s.) B3 B2 m BO
(Tjjdconstante) 16.10-2 1 0 0 0 0
aangeduid in de tekst 50.10-2 0,3 0 0 0 1
met B=16.10m 16.10-1 10,-1 0 0 1 0

50.10m 50.10-1 -1 0 0 1 10,3.10
-25mS3 16 10-2 0 1 0 0

50 -2 0 1 0 10,3.10
16.101 10-3 0 1 1 0
50.101 -3 0 1 1 10,3.10
16.102 10-4 1 0 0 0
50.102 0,3.10-4 1 0 0 1
16.103 10-5 1 0 1 0
50.103 -5 1 0 1 10,3.10

N.B. : Volgens fig 5.2. correspondeert B2 met A2, Bl met' Al
en BO met AO. De " enable " lijn van de 4051 wordt gebruikt
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voor It selecteren van de 2
I.c. ';3 B, correspondeert
hiermee vlgs.fig 5.3.

Fig.5.3 Schakelschema~.

,'"
-'r

'[ ::10

!!....

'10;1
·A ·-

Y;

1:It

< la-
y"

'-- -
·L- -40,1 Yf

""---

5

E
A2.

1\1
AO

automatisch
handregeling

6dB/okt.
12dB/okt.

Dl=O
Dl=l

DO=O
DO=l

Damping LDF 2
(zie par.5.3)

Faseregeling
(zie hfst.ll)

5.3~Connector beschrUving.

Uitgangspunt hierbij was de busstandaardisatie voor analoge appa
raten bij de afdeling Natuurkunde. Hier werd gebruik gemaakt van
een 64 polige connector waarbij de voedingslijnen voorgeschreven
waren.
De indeling van.de connector aansluiting is gegeven in fig 5.4,
de subscript van de diverse signaallijnen komen overeen met die
van It blokschema in fig 4.1.

A Vm2 !r -10 o. -20 0 ..20 0 ..10 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

c AO A1 A2 130 131 132 13' CO 01 DO D1 D2 ,LIl LI2 TD1 TD2 TD3 -10 0" -20 0 ..20 0 ..10 0 0

Fig.5.4 De connectoraansluiting

TD 1 tim 3 slaat op topdetector 1,2,3 van resp. mixer 1, mixer 2
en de uitgangsversterker.
LI 1, 2 staat voor lock-indicatie van resp. PLL van de frequen
tie synthesizer en de faseregeling.
D2,1,0; Cl,O; B3 tim 0; A2 tim 0 corresponderen met de code-

ring vlgs.paragraaf 5.2.
f r = referentie (chop) frequentie (T.T.L. blok).
f v= signaal van frequentie synthesizer (T.T.L. blok).
f ob= signaal van faseregeling (frequentie= f o (T.T.L. blok)).
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fOs=signaal van f o generator (frequentie=fo ( lVtt sinus))
Vu=uitgangssignaal.
vm2=ingangssignaal mixer 2.
vml=ingangssignaal mixer 1.
vi = ingangssignaal.
N.B'.: .De rijen A en C zjjn bij de voedingspunten doorverbonden •

•De in fig 5.4 genoemde voedingsspanningen slaan op de
~ spanning.

Op de dive punten zijn ze als voIgt gebruikt (via een stabili
satie I.C. vlgs fig. 5.1): ± 10 V ( + 5 v)

± 20 V ( + 15 V of ± 12 V)

De diverse aarde's(OV) zijn afwisselend gebruikt en weI als .

-1.0

.flO

Fig.5.4 Principeschema
"schone" aard-€.

pen
pen

-
32 zijn bedoeld voor logische toepassingen en als zo-

danig is pen 31 gebruikt bij de f o generator o

pen;29-£g~voornamelijk gebruikt als aarde btt (ingangs) signaal
-~. ~-J.:r-..

verwerkende printen.
27 is voornamelijk gebruikt bij signaal genererende p:;"inten.
25 is een speciale

"sohone" referentie

voIgt :
pen 31 en

aarde die gebruikt
wordt in de configu
ratie vlgs.fig. 5.5.
Deze is ontworpen
voor zeer gevoelige
schakelingen en wordt
gebruikt voor de voe
ding van de V.C.O. +

loopfilter van de fre
quentie synthesizer.

De exacte verdeling van de
diverse aardes is te zien op
de ponneotor aansluitingen bij
de schema's van de diverse
printen (hfst. 6 tim 12)
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5 .4 De ruw.& vo ediilS:

Deze schakeling moet een gel~kspanning leveren die minimaal
2 volt hoger ligt als de uitgangsspanning van de stabilisatie
IO's. Gekozen is dus voor een spanning van ongeveer + en - 20 V

en + en - 10 V.
Er is gebruik gemaakt van een trafo die 2x19 en 2x9, 5 V·r.m. s.
levert. Deze spanningen worden dUbbelfasig gel~k gericht en
gefilterd vlgs fig 5.5. D.m.v. serie weerstanden wordt de ruwe
voedingspanning op de gewenste waarde gebracht dit om de dis
sipatie in de stabilisatie IO's te beperken.
Aan de primaire trafo-z~de is een netfilter gecombineerd met
zekeringhouder toegepast.

Fig.5.5 schema ruwe voeding.

tv' +
tv

rv +
rv

1--r--......+10 II.

LOOO,)A
lSV.

200~

2S'V.

1-t--'----r-10V.
1---..... 0 v:

1---4---r-..-4-10V.

2lo~

"rOil.

2l0g,u
4ov.

1-----L.-+-20v.

De schermen van d.e trafo (Sp en SS·) z~n beide aan aarde gelegd.
Er is de volgende kleurcodering voor de ruwe voedingdraden ge
hanteerd:
blauw:+10 V
rood:-10 V
geel: +20 V

groen: -20 V

zwart: 0 V
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5.5 De aarding

Er is gestreefd naar een centrale aarding. Deze vindt plaats
op de bus bij de koppeling bus-ruwe voeding. Hier komt de aarde
van de bUs, de aarde van de ruwe voeding (+ netaarde) en de
aarde van de kast tesamen.
De kast is geaard via het frontpaneel. Hierop is een aardrail
gemonteerd van waaruit de afschermingen tussen de prints en de
meeste afgeschermde kabels geaard worden.
De oorspronkelijke opzet was het "return pad" van de signaal
voerende lijnen over de centrale aarde te laten plaatsvinden
en de afscherming van deze lijnen dus maar aan een kant te aar
den. In de praktijk bleek de aarde i~ sommige gevallen niet
"hard" genoeg te zjjn en is op de bus de aarde van enkele prin
ten via deze afscherming doorverbonden. De hierdoor ontstane
aafdlussen geven echter geen problemen.
Om'dezelfde reden is de aarde van de in- en uitgang geIsoleerd
van het frontpaneel. Be~de signaall~nen + aarde .worden direct
naar de desbetreffende print geleid en niet over de bus, dit
dus in tegenstelling met de eerdere busbeschrjjving.
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HFST.6: :iESGHRIJVING "VV+ LDF1"~

Deze print bevat de voorversterker ,'t laagdoorlaatfilter
no 1, en een topdetector.
Fig 6.1 geeft 't blokschema en fig 6.8 't totale schema.

:~.:
l- - - -1

L versterking

LDFl (q=2)

rl LDFI (q=3) h
o-i LDFI (q=4) b' I vml

I

:TYLDFl (q=5) t-J T:
I~ LDFl (q=6) t--J I

~- - - - - - - - - - J - freq. gebied

Fig.6.l blokschema print "vv + LDFl".

6.1 De voorversterker

>--r--to V14 ...

(Ho :~)'Vl

Fig.6.2 basisversterkerconf.

• 0

De eisen die hieraan gesteld ~~n (zie hfst'3,4):
-versterking: 1 of lOx
-ingangsimpedantie: 100 Kn
-frequentie bereik: 10 Hz - 1 MHz
-lineariteit <5%
-equivalente input ruis 150 nV/~Rzl

Als basisversterker configuratie
is gekozen voor de opstelling
van fig 6.2. Ret voordeel hier
van is de hoge ingangsimpedantie, deze wordt vr~wel aIleen
bepaald door Ri welke dus 100kfigekozen is. Een nadeel is de
common-mode spanning die nu op beide ingangen aanwezig is,
deze wordt echter voldoende onderdrukt.
Als :opamps is gekozen de LF 356 en LF 157, dit z~n ruisarme
FETinput opamps met een unity gain van resp. 4 en 20 MHz.
De Ix versterker is de LF 356 geschakeld als eenvoudige volta
ge follower. D.m.v. een R.C. netwerk in de terugkoppeling is
deze wat extra gecompenseerd omdat er anders een piek in de
overdracht bleek te ontstaan rond de 4 MHz.
De lOx versterker is opgebouwd met de LF 157. Een verst erker-
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t
ruisvrije opamp

Fig.6.4 ruismodel opamp.

met resp. "input noise current"
en "input noise voltage" en
uitgedrukt in resp. ~ en
~.(zie lit 15 p 457).·
Beide zijn dus in feite posi
tieve frequentie vermogens
~ectra met dichtheid resp.
in en fe. Om de totale
ruis van 't systeem te be
palen moet er nog gernte
greerd worden over de fre
quentie, hetgeen in de prak
tijk neerkomt op vermenig
vuldigen met de equivalente

Fig.6.3 de lOx versterker

v·...

ruis.
c) flicker of llf ruis.
Bij een opamp is de invloed van deze ruis te representeren
d.m.v. een ruisspanningsbron en twee ruisstroombronnen vlgs.
fig 6.4 (zie litl5~143).De stroom
bronnen representeren hierbij de. .
shotnoise van de ingangsstroom
ter~l de spanningsbron de ruis
van de volgende trappen (terugge
rekend naar de ingang) represen
teert. Binnen de specificaties
van de opamp worden ze aangeduid

trap direct volgens fig 6.2 bleek niet mogelljk, de afval van de
overdracht bleek bij 1 MHz al.groter te zijn als 5%. Gekozen is
daarom voor een configuratie vlgs.fig 6.3 t.w twee 5x verster
kers vlgs. fig 6.2 waarvan' de uitgangsspanning opgeteld wordt.
Deze methode lijkt wat omslachtig maar heeft betere ruiseigen
schappen zoals verderop bewezen zal worden. Ook hierbij bleek
wat extra compensatie
(experimenteel vastgesteld)
nodig, zie voor totale
schema fig 6.8. De ruis van
een versterker bestaat uit
de volgende componenten:
a) Schottky.· of hagel-ruis.
b) Johnson of thermische

Fig.6.5 ruismodel fig.6.2
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ruisbandbreedte~

E.e.a. toegepaet op de configuratie van fig 6.2 levert 't ver
vangingsschema van 6.5 waarblj i ni , i n1 , en i n2 de thermische
ruie van resp. weerstand Ri ,Rl en R2 verdisconteren (weer
(pos. fraq.) vermogensspectra) grootte volgens ~= 4kTo-r
Voor de ruis aan de uitgang per Hz-bandbreedte geldt dan:

RR --- - --
( 1 -2 )2 (i 2+i 2+i 2) + en·2 + Ri

2 (ini2+in12) V/~.Rl +R2 n~ n2 n

waarblj gebruik gemaakt is van de onderlinge onafhankelijkheid
van de ruisbronnen m.a.w. aIle kruiscorrelaties zijn O.
Nu geldt voor de LF 356 en de LF 157 in=O,Ol pA/~ en en=
12 p-V/..JH; voor f > 100 Hz terwjjl voor f< 100 Hz de 1/t: ruis
begint te overheersen"en en stijgt tot 60 nV~.
Dit ingevuld in de zojuist afgeleide formule waarbij gemaks
halve en (constant) op 12 nV/~ gesteld wordt en met To=293 KO

kTo=4 .10-21W(s, R±.=lp5.n ,R1=103.n ,R2=4.103.n. levert:

e =5 6,4'.105 (16.10-24+4.10-24+16-=.2~)+1!44".10-16+1010.
n 16.10-26+10- 28 )'

=5 12,8.10-18+1,44.10-16+16.10-16

=5.42.10-9 V/YHz
dus een totale equivalente input ruis van 42 nVIJRZ.
Uit de bovenstaande berekening valt te concluderen dat in te
verwaarlozen is t.o.v. de thermische ruis terwijl deze voor
kleine weerstanden «104~) weer te verwaarlozen is t.o.v. en.
De totale ruis wordt dus voornamelijk bepaald door en en de ther
mische ruis van Ri ."
Door het optellen van de twee (ongecorreleerde) ruisbronnen en
van de versterkers in fig.6.3 zal het ruisvermogen aan de uit
gang gelijk worden aan 2ItA2 waarbij IL=e~1=e~2 en A=versterking=5
(de ruis van de opteller is hierbij verwaarloosd (formule van
Frii» m.a.w. e =A~~e • Bjj een gewone versterker zou geldenuVc:. n
eu=2Aen dus t.o.v. deze hebben we een ruisreductie van ~ ge-
realiseerd. E.e.a. leidt tot een totale equivalente input ruis
van z30nV/~H~ voor f~lOOHz. Bij lage frequenties (f<lOOHz) begint
de l/f ruis te overheersen en loopt en Ope
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Fig.6.7 amplitudekarakter
istieken filter.

f

2

f

I ;fp
IH

I
(f)1 I I totale

·1H2 (f)II--__~' : 'filter
1 I:

I

6.2 Het laagdoorlaatfilter 1.

De eisen die hieraan gesteld worden z~n (zie hfst 3,4):
a) afsnijfrequentie: frm~1/20 f rmax=1,05.10qHZ (q=2 •• )
b) fout in doorlaatgebied: < 5% q
e) demping £(f=2f ) > 32dB dus £(f=3,34.10 ) > 32 dB.

. 0
B~ de keuze van het type filters is voornamel~k gebruik gemaakt
van lit 16. De keuze mogel~kheden waren:
1) Butterworth filter
2) Ohebyuev filter
3) Elliptiseh filter
4) Biquad filter
Alternatief 3) en 4) werd verworpen omdat 't teveel eomponenten
kostte (3 opamps per 2e orde seetie). Alternatief 1) bleek
een hogere orde filter te eisen als alternatief 2) t.w. resp.
5e en 4e orde dit t.g.v. eis b) (Butterworth filter heeft nl.
een vr~ vlakke amplitude karakteristiek die eehter vr~ anel
afvalt). Gekozen is daarom voor een 4e orde Chebyshev filter
met een rimpel l-(l/~)=lO-~eis:<5/100) een afsnijfrequen
tie ca.i. hierb~gedzfint.~d· als die-frequeniie waarbij de
overdraeht= 1/( l-~ ) 0 f e=1,05.10qHz (q=2 ••• 6) en een ver
sterkingsfactor 1. Per frequentiegebied is apart een filter
ontworpen zie fig 6.8.

Het afregelen is door seleetie lH
l

(f)1 seetie 1
van de eomponenten niet noodza- 1
kelijk, de weerstanden zijn name-
l~k 1% metaalfilm weerstanden I I f
en de eondensatoren zijn uitgese~

leeteerd tot op 1% nauwkeurig.
Volledigheidshalve nog de vol
gende gegevens. Een 4e orde
filter is opgebouwd uit twee 2e '
orde seeties met een amplitude
karakteristiek vlgs fig 6.7.
Voor seetie 1 (de eerste seetie)
geldt: IH(f=fe=1,05.l0q )1 :::<

0,46835. Voor seetie~2 geldt:
IH(f=fe)I=2,1~51 IH(f=fpiek=
1,14.10q )! =2,24250 Voor verdere
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informatie wordt verwezen naar lit 15 p.310, lit 16 p.29 e.v.

6.3 De topdetector.

Deze is aangebracht aan de uitgang van 't filter. Rij detecteert
of 't signaal boven de + of -0,5 volt komt, dit om vervorming
van 't uitgangssignaal van de mixer te voorkomen (wiens ingangs
signaal de filteruitgang is). De schakeling :. is opgebouwd uit
2 comparators (zie fig 6.8) die omklappen wanneer resp. de +

en de -0,5 volt overschreden word~~.Zodra dit gebeurt wordt via
een "of"schakeling een capaciteit opgeladen waarna de transistor
de indicatie LED doet branden. Daalt de ingangsspanning nu be
neden de ±0,5 volt dan wordt de capaciteit ontladen door de ba
sisstroom van de transistor., dit duurt enige t~d en zolang
brandt de LED. Het voordeel van deze schakeling is dat ie zeer
snel reageert dus zowel voor hoge als lage frequenties geschikt
is.
N.B. Om de comparators tegen een te hoge (>4V) ingangsspanning
te beveiligen wordt deze d.m.v. een waerstandsnetwerk verzwakt.
(zie fig 6.8)
Ret totale schema bevat de bouwstenen beschreven in de vorige. . ..
paragrafen. Ret omschakelen van de frequentiegebieden en de ver-
sterking gebeurt wee~ met de QMO$ multiplexer REF 4051 volgens
de codering van hfst 5.2. De 100 KAweerstanden aan de ingang
van de filtersecties voorkomen dat de uitgang van de desbetref
fende sectie vastloopt als de ingang afgeschakeld is.
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Fig.6.8 totale schema print "VY + LDF1".
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HFST 7: BESCHRIJVING PRINT "MIXER 1, B.F., M.V."

Deze print bevat de mixer no. 1; 't bandfilter en de midden
frequentieversterker.
Fig 7.1 geeft het blokschema en fig 7.4 het schema.

[> I
I

lOx'
~----~ ~-versterking,

I
L_ - - - - - - - _ freq.gebied

- -,
I

mix.l
band-

vm1 filter

f v

m.f.verst.
lx

Q - - - - - .., - - - - - "bandbreedte

Fig.7.1 blokschema print "mixer 1, BF, I"lV"

7.1: De mixer 1

De eisen die hieraan gesteld worden z~n (zie hfst. 3,4)
a) dynamische bereik: 60 dB.
b) f~equentiegebied: Vm1 : 10 Hz td~ 1 MHz

f v : 178 Hz tot 2,68 MHz
c} conversiefactor: 1
d) lineariteit .( 5%

10v-

BIAS

~:~ :::g8t,::±==~=E~==~--~=l==------.J
"S1 HO-=---------OC

'tIls:z. I.,O-:-l-----t=========l===~~

Fig.7.2 basiscircuit mixer 1 0uA 796 (MC 1596»

De basis van de mixer wordt gevormd door de gebalanceerde mo
dulatorj1A796. 't Schema hiervan wordt gegeven in fig 7.2,de
gel~kspanningenworden aangegeven met V de wisselspanningen
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met v.
Deze modulator bestaat uit een verschiltrap (Q5,Q6) waarvan
de collectorstromen afgewisseld (met de frequentie van vc)
door Rc gestuurd worden. Dit gebeurt d.m.v. de (als schakelaar
werkende) transistoren Qr tim Q4' die met een symmetrische blok
spanning worden aangestuurd.
Voor dit type modulator is gekozen omdat de output van de fre
quentie genererende delen van 't apparaat vr~wel alt~d blok
vormig is. Voor een beschr~ving van dit type modulator wordt
verwezen naar lit 17.
Nemen we voor vcl=-vc2 een blokvormig signaal met frequentie
Wv en voor Vs een sinusvormig signaal met frequentie -_wI' vlgs

vsl=~slsin(~rt+~) en vs2=~s2sin(~rt+~) dan geldt voor de out-
put:. R

. vo~=- ~ • Re~ (~Sl-~s2){COS«~v-wr>t-f)+hOgere harmOniSChe}

de frequentiecomponenten <.] ~cv -w worden later weggefilterd env r
dus nul verondersteld. We constateren dat de conversiefactor
afhangt van Rc,Re , de steilheid S en It al dan niet symmetrisch
aansturen van v (t.w. a-symmetrisch als v 1 of vs2=O, symme-. s . s .
trisch als vsl=-vs2 ). Voor S tenslotte geldt b~ benadering
S-!¥.1 (I in rnA) waarbij I de in fig 7.2 aangegeven stroom is.
Met de keuze van Re en I wordt een grens gesteld aan de am
plitude van Vs die nog toegelaten mag worden voordat ernstige
vervorming in het uitgangssignaal optreedt vlgs 2vs<Re.I.
am eis a) nu te realiseren z~n enkele speciale maatregelen ge
'troffen t. w.
1) het signaal wordt omgezet in een sYmmetrisch schakelsignaal

vc' afkomstig van de frequentiesynthesizer met frequentie
fv=fo+fr (aangeduid in blokschema met fv(zie fig 7.1).

2) sturing met een symmetrisch signaal v , afkomstig van des
p:cint "V. V.+LDFl" zijnde het gefilterde ingangssignaal met
:f'requentie f r ' (=vml) '.:.. ~ ~ •... ;~~.> -., """':",

3) stabiele gel~kspanningsinstelling.

E.e.a. resulteert in de schakeling van fig 7.4.
Het symmetrisch schakelsignaal Vc wordt verkregen m.b.v o een
"exclusive or" ( SN74LS86 ) waarvan ~~n poort It signaal
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inverteert en de andere poort niet door van elke poort resp.
esn ingang "hoog" en sen ingang "laag" te maken.
Het symmetrisch signaal Vs is gerealiseerd d.m.v. een verschil
versterker opgebouwd met 't transistor array MPQ 3799.(zie fig
7.4) De potmeter P2 wordt afgeregeld op goede symmetrie, de
capaciteithiervoor dient om de parasitaire capaciteiten van
de collectoren van de verschiltrap te compenseren. De grootte
van de capaciteit is proefondervindelijk vastgesteld door 't
optimaliseren van de flanken van 't uitgangssignaal blj excitatie
d.m.v. een blokgolf aan de ingang.
De gelDksspanningsinstelling van de mixer is z6 bepaald dat Vo
(dit is de gel:ijkspanningscomponent aan cte--uitgang) gelijk is aan
nul. Volgens eis c) moet de conversiefactor gel:ijk aan 1 z:ijn.
Hiervoor geldt blj symmetrische sturing (zie boven) :

"'01. 4 Rc
~= iT Re-1 ·

Gekozen is I=lmA dus S~40mmho, Re=lK (dus 2vsmax=Re.I=lVtt) en
Rc=820n., de afw:ijking t.o.v. 1 wordt in een volgende trap ge
compenseerd (zie par. 7.4 (afregeling)).
Voor een goede werking va~ de mixer wordt 't Ie da~ het symme
trische signaal vc realiseert, gevoed met -5 volt zodat een
nivoverschuiver, dit is de schakeling met de 2 transistoren
2N59l0, nodig is om 't T.T~L. uitgangssignaal van de frequen
tiesynthesizer (fv ) op 't juiste schakelnivo te brengen.
Via een spanningsdeler wordt de uitgang van de SN74LS86 op een
top-top waarde van ~ 300 mV gebracht waardoor "overspraak" van
dit signaal naar de uitgang (de zg."carrier feed through") wat
beperkt wordt. E.e.a. leidt tot een ge~ijkspanningsinstelling

van Vc ter grootte van -5+0,15=-4,85 volt.
Vs tenslotte, wordt ingesteld via een spanningsdeler en emitter
volger (2N4124) op -12,7 volt. M.b.v. Pl is de instelling van"
Vsl t.o.v. Vs2 licht te varieren waardoor een soort "offset
compensatie" gerealiseerd wordt. Hiermee is de ongel:ijkheid in
de collectorstromen van Q5 en Q6 (zie fig 7.2) weg te regelen,
deze leidt nl. ook tot zg. "carrier feed through".
Het uitgangssignaal wordt enkelz:ijdig afgenomen via een voltage
follower (LF356) vlgs hfst. 6. T.b.v. enige extra onderdrukking
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van de hogere harmonischen is nog een eerste orde laagdoorlaat
filter aangebracht d.m.v. de capaciteit v. 10 pF tussen de Rc'se
Deze is zo gedimensioneerd dat binnen 't gewenste frequentie
gebied een demping van ten hoogste 1% optreedt.

7.2"Het bandfilter.

lXWOS

H(S)=Ho• 2 2
s +~LJos+c.Jo

Hierbij is ""o=2-rrfo=centrale (hoek)frequentie; tl(. =~ ' Q=kwaliteits
factor=c.Jo/(w2-Wl)~fo/BW (Wl ,2=3dB punten). In het frequentie
domein geldt dus:

De eisen die hieraan gesteld worden z~n (hfst 4.3)
'a) £(f=3fo» 26 dB.
b) centrale frequentie=fo=1,68.10qHz, q=2,3 •• 6.
c) band.breedte=B\V=2B , B=toegestane bandbreedte

gechopt signaal= (16 of 50) .10m, -2 ~ m~ 3.
d) £ (f=fo)=O dB
e) linearitei t < 5%
De overdrachtsfunctie van een 2e orde bandfilter is (zie lit 15
P 286)

H
H (jc.J) = __~o _

l+jQ(~ - ~o·)
'''h W

dus
'~

IH(jw) J :: -V 2 2'
l+Q v

Volgens eis a) moet gelden: -20_1Qg Iff(j~)1~=3~> 26 dB~ met
Ho=l (eis d» levert dit Q>7,5. Nu is de ruisbaRdbreedte van
een bandfilter gelijk aan ~ ~ IT wat betreft de ruis-

f ... 0 BW
A -~eQ = '2'e· ,

onderdrukking is It dus gunstig Q zo groot mogelijk te kiezen,
een bovengrens wordt echter vastgelegd door de bandbree'lte BW
die minimaal de grootte 2B. moet hebben. Stel Bl =50.10m,
B2=16.10m (,,2;:$ mS:3) (zie hfst 4.3, 5.2). Met Q=fo/2B leidt
dit tot: f 3

o 6 q-m-Ql =~ =1 ,8.10
1

en:
f oQ2=~ =52,5.10q- m- 3

2

De eis is :Q;> 7,5 en{uit praktische overwegingen): Q< 100 dus twee
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Q waarden z~n bruikbaar t.w. Q=16,8 voor B=50.10m waarbU m=q-3
en Q=52,5 voor B=16.10m waarbU m=q-3, voor de overige waarden
van m dient Q=52,5 gehandhaafd te blUven omdat m=q-3 de maxi
male toegestane bandbreedte binnen een bepaald frequentiegebied
is.

-1

v

H 2
o

/Ir(W=W ) 1
2

a,bQ=

Een probleem is nog eis e), de lineariteit. Eisen we nl. een
lineariteit < 5% over het hele frequentiegebied

wI BW c..J2 BW f orfl';:tfo- 2' tot 2' =f2zfo+ 2' dan mag in de uitdrukking Q= fi

niet zonder meer BW=2B gesubstitueerd worden, immers voor sig
nalen met frequenties f l en f 2 geldt lH(W=Wl ,2) 1=0,707 Ho en
de afwUlting t.o.v. Ho is dus 30%. Nu is de lln.eariteitseis over
dreven zwaar. Voor LDF 2 (zie hfst 4) wordt nl. een Ie orde
laagdoorlaatfilter gekozen met bandbreedte B zodat inderdaad
een afwUking van 30% optreedt voor signalen-met bandbreedte
fo+B. Het is echter weI gewenst om de demping in hei frequentie
gebied f=foZB zo klein mogel~k te houden.
Uitgaande van de formule

waarb~
Wo GJa

Wa=2lffa , fa=fo-B ~ V= w
a

- tV
o

W o wb
(,,)b=2JTfb , fb=fo+H, ~ v= - - -

U>t> CUo

en IH(w=w b) I=~H 0<"'< 1 bljjkt f.>=0, 9, rekening houdend meta, 0 I"
de eis 7,5<Q<100 een redeljjke waarde voor de lineariteit (nl 10%)
op te leveren.
Dit leidt: voor B=50 .10m en W=w tot Q=7, 9}

a gekozen: Q=8met m=q-3 w=~ tot Q=8,2
en voor B=16.10m enCJ=<.;)a tot Q=26'4~

6 gekozen: Q=26met m=q-3 w=~ tot Q=2 ,7

Samengevat: De demping van het bandfilter in het frequentie
gebied fo-B< f< fo+B is dUB maxi,aal een factor 0,9 indien voar
B=50.10m met m=q-3 een kwaliteitsfactor Q=8 en voor de overige
bandbreedtes een kwaliteitsfactor Q=26 gekazen wordt.
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B~ de keuzc van It tYpe bandfilter is weer gebruik gemaakt van
lit 16. De keuzemogel~kheden waren dezelfde als die in hoofstuk
6.2. Gekozen is echter voor een zg. "Biquad filter" dat afge
leid is van de analoge rekenmachine equivalent van de bandfil
ter overdracht. Ret is zeer eenvoudig af te regelen en kan Q
waarden tot 100 realiseren. Fig 7.3 geeft het schema weer, er

't'1=R2C1
'r2=R5C2

opamps ideaal
verondersteld.

oc.w s
H 0

- 0 s2+oc.w s+w 2
o 0

waarb~:

kR2 •
- R:"

1

geldt:

dus:

Fig.7.3 schema
"Biquad" band
filter.

R3R4= w ~C2 =8,9.105 : kies R3=890~
o R5= 1 kJl

Kies nu: k=l dan voIgt
C1=C2=0

(,J = 1
o CYR3R

5
'

Q =R2 • 1
VR3R5'

R2
Ho= ttl

Uit deze betrekkingen blijkt dat wo ' Q en Ho met resp. C, .IR2 en
Rl onafhankelijk van elkaar gekozen kunnen worden. Voor R

3
en

R5 kiezen we dan vaste waarden.
E.e.a. is als voIgt gedimensioneerd:_
- Kies C=10-4- q

- dan, met Wo=1,68.10q ,
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- Q=R2C.wo* R2=1055.Q dus Q=89R2=8440~ Q=26~R2= 27430A
R2- H

O
= Ir1 =l~Rl=R2 dus Q=8~Rl=8440.n, Q=26=i>R2=27430A

- k=l~ kies R4=lko. (zie fig 7.4)
I.v.m. de complexiteit van It schema, It gebruik van wat duur
dere opamps en 't relatief veel omschakelen is besloten met 3
opamps een compleet bandfilter te realiseren waarvan de passie
ve componenten omgeschakeld worden. De Q bleek vr~ sterk af
hankelijk te zijn van de "on" weerstand van de C-schakelaar,
daarom worden condensatoren C geschakeld met reed relais i.p.v.
de HEF4051. In de praktijk bleken zowel Ho als Q enigszins af
hankel~k te zijn vanwo ' daarom is Rl instelbaar gemaakt zodat
per Wo de Ho afgeregeld kan worden. Dit heeft als bijkQmend
voordeel dat nu de totale versterking van de mixer en 't band
filter exact op 1 kan worden afgeregeld. Het afregelen van~o

gebeurt door variatie van Cl (zie fig 7.3~, voor de hoogste
frequenties (q=5,6) m.b.v. een trimmer, voor de lagere frequen
ties dienen proefondervindelijk kleine capaciteiten parallel
gescha~eld te worden(zie par. 7.4).
De gebruikte componenten zijn l%-metaalfilm weerstanden en op 1%
nauwkeurig geselecteerde condensatoren met een temperatuurco@f
ficient van 100 ppm/Co voor de 100 pF en 400ppm/Co voor de
overige. Als opamp is gebruik gemaakt van een wide-band opamp,
de HA5195 met een unity gain vanl50 IvIHz. Deze heeft bij voor
namelijk capacitieve belasting een weerstand van 220nin serie
met de uitgang.(advies vlgs. specificaties). De compensatie C's
zijn proefondervindelijk vastgesteld, de diodes (lN4148) over de
integrator voorkomen oscillatie bij inschakelen van de voedings

spanning. B~ de maximale ingangsspanning van 1 Vtop-top hebben
zij nog geen invloed op de werking van de schakeling.

7.3 De middenfrequent.versterker+sturingslogica.

De middenfrequent versterker is een normale inverterende ver
sterker opgebouwd met de HA5l95. De versterking moet 1 of lOx
zijn, het omschakelen hiervan gebeurt door(:ffihv. HEF4051) een weer
stand parallel te schakelen (zie fig 7.4). Dit heeft als Voor

deel boven 't omschakelen van aparte weerstanden dat de opamp
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altijd tegengekoppeld blijft. Door het gebruik van de voorverster
ker wordt de invloed van de HAtS195 (en~15nv/VHZ) met een fac-
tor 10 gereduceerd (zie hfst 4.1),~het is dus niet zinvol een
ruisarme opamp te gebruiken.
De sturing van de centrale frequentie f o van 't bandfilter ge
beurt m.b.v. een BCD decimaal decoder, de SN74LS42, die direct
't bij het ingestelde frequentiegebied behorende reed relais
stuurt.
Met betrekking tot de kwaliteitsfactor Q ligt e.e.a. iets in
gewikkelder. Zoals afgeleid in par. 7.2 is Q=8 als B=50.10m

waarbij m=q-3 en Q=26 voor alle overige m-waarden, de Q is dus
afhankelijk van de ingestelde frequentie en de ingestelde band
breedte. De,decodering of m=q-3 gebeurt nu m.b.v. de I.C.'s.:
MC4028 en SN74LS151. De MC4028 is een CMOS BCD decimaal dec~der

die detecteert of B=50.10m• Exact: m=-1,0,1,2,3 maakt resp. de
volgende uitgangen "hoog"(zie fig 7.4)jOl,02,03,04,05,(d~tran
sistor aan de BO lijn dient als invertor).
De S~74LS151 is een T.T.L. demultiplexer die afhankelijk v~ de
bitcombinatie S4SlPO een ingangspoort selecteert wiens informatie
dan. doorgestuurd wordt naar de uitgang Z. Gekozen is voor dit. .
I~C. i.p.v. de HEF4051 omdat deze SN74LS151 tevens een ge-
Inverteerde uitgang heeft die noodzakelijk was voor de sturing
van de schakelaars •• De selectie van de ingangspoort gebeurt
nu met de stuurlijnen voor de keuze van het frequentiegebied,
dus A4A~O zodat q=2,3,4,5,6 overeenkomt met resp. I(select)=

1o,1l~12,13,14. Door nu 01'02'03'04'05 aan 10,11,12,13,14 te
koppelen wordt de uitgang van de demultiplexer alleen "hoog"
als m=q-3, waarmee voorts d.m.v. de 11 enable" lijn van de HEF4051
Q=8 ingeschakeld kan worden. Yoor de interface T.T.L. CMOS
is een "pull-up" weerstand gebruikt waardoor 't T.T.L. "hoog"
nivo "harder l1 gemaakt wordt.

7.4 De afregeling

Benodigde printen: "frequentiesynthesizer", 11 generator f~', en
eventueel nY.V.+l.DF In
a) Wegregelen "carrier" freguentie f rv
Neem voer f r een T.T.L. blok van bv. 50 kHz, maak'vml=O.Regel
nu met Pl en een oscilloskoop deblokgolf aan de uitgang van
de LF356 weg (meetpunt MP 1).
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b) Afregelen symmetrische versterker.
Zet, via een verzwakker zo dat de ampitude<l Vtt , f r op vi
(indien "V.V+LDF ~'aanwezig) of vml en regel de uitgangen van
de symmetrische veraterker (meetpunten MP2 en MP3) m.b.v. P2
af op gelijk amplitude, doe dit m.b.v. een R.M.S. meter (let
op het D.C. nivo).
c) Afregelen centrale freguentie f o
Gebruik dezelfde opstelling als onder b), kies B=16.l0m met m
willekeurig (d.w.z. Q=26) en versterkingfactor: 1. Stel It fre
quentiegebied in volgens O,l.lOq< f< lOq,kies f =O,5.l0q • Regel

- - r
nu per q waarde (q=2,3 •• 6)Vm2 af op maximaal amplitude m.b.v.
(voor q=5,6) de trimmers en door (voor q=2,3,4) capaciteiten
parallel aan Cl te schakelen.
d) afregelen versterkingsfactor mixer l+bandfilter.
Gebruik dezelfde opstelling als onder c) maar nu met B=50.l0q- 3

(d.w.z.Q=8). Regel nu per q waarda m.b.v. P3a de amplitude van
VM2 gelijk aan dat van VMl • Doe hetzelfde met B=16.l0m,(m wil
~ekeurig)(d.w.z.Q=26) d.m.v. P3b•
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Fig.7.4 totale schema print "mixer 1,B.F.,M.V.".



HFST 8:BESCHRIJVING PRINT "MIXER 2,LDF2,U.V."

Deze print bevat mixer 2, het laagdoorlaatfilter, de uitgangs
versterker en de topdetectoren 2 en 3. Fig 8.1. geeft het blok

schema en fig 8.3 het schema.

demping - - - - - - - - .- - - - --

bandbreedte 

versterking -

_ .L

uvl
lOx

[> -0 I

~_......llxl.

-.-
I

------'

-'

Fig.B.l blokschema print "Ml,LDF2,UV".

8.1 De mixer 2 en de topdetectoren 2,3.

De eisen die aan mixer 2 gesteld worden z~n (hfst.4.1):
a) dynamisch bereik: 60 dB,
b) frequentiegebied: f + B dus: (1,68 + 0,05).10q (q=2, •• 6)

0- max -
c) conversiefactor: 2
d) lineariteit: 5%.
Deze mixer is vr~wel dezelfde als mixer 1 (zie hfst 7.1)
Omdat er echter nu ook gel~kspanningenverwerkt moeten worden
(b~ ongemoduleerde belichting) is er meer aandacht besteed aan
de spanningsdrift. Om de drift zoveel mogel~k te beperken wordt
't symmetrische uitgangssignaal van de mixer versterkt. Dit ge
beurt door de beide uitgangsspanningen van de uA 796(vo en ~o

(verschillen 1800 in fase)~ van elkaar af te trekken d.m.v.
een invertor en een optel1er.
Voor de conversiefactor zoals bepaald in hfst 7.1 geldt dan

vlgs. ,~.-4 Rc
vol=n.~ .its(cos .....)Jv02=-vol dat vol-v02=2vol.=

e 
S
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er kan dus dezelfde Rc gebruikt worden als in hfst 7.1.

N.B. DG conversiefactor is op 2 gekozen i.v.m. de eis 0< vu~

+10 V voor het totale apparaat.
Hierb~ is aangenomen dat de 2 weerstanden R aan de klemmen. c .
vol en vo2 exact gelijk zijn, dit wordt gerealiseerd d.m.v. P3
(zie par. 8.4 "de afregeling").
De topdetector 2 bepaalt weer of de maximale ingangsspanning
(1 Vtt ) van de mixer overschreden wordt, qua dimensionering
en opbouw is hij exact gel~k aan die van hfst. 6.3.

8.2 Het laagdoorlaatfilter 2

De. eisen die hieraan gesteld worden z~n (hfst 4.3):
a) afsnijfrequentie: 50 en 10.10m, -2~ m~3.

b) demping: 6 dB/oktaaf (orde n=l)

en l2dB/oktaaf (orde n=2)
c) versterking: 1

De meest toegepaste methode om in dit geval een Ie orde filter

te realiseren is 't plaatsen van een capaciteit C tussen vol
en v o2 ' de overdrachtsfunctie wordt dan nl. .

K
H(s)= 1+2R Os' ,~=conversie-c .

factor mixer

Een probleem is dan echter het omschakelen v~ de bandbreedte.
Dit zou moeten gebeuren door het omschakelen van C omdat Rc vast
ligt i.v.m. de versterking. Echter ook hier speelt de "aan"
weerstand van de schakelaar een grote rol immers er geldt dan:

(l+sRonC)
H(s)=K 1+S(2R +R )C

c on
dus eis is Ro.tf<. Rc • Om hieraan te vol-

>-....L..-.v
U

Fig.8.2 basisschakeling LDF2.

vu k

vr=- l+S~o

Hierbij is k de versterkingfactor,
deze is dus instelbaar met R2 zodat de uitgangsversterker gecom-

doen zou er weer geschakeld moeten worden met reed~relais het
geen, g~zien 't groot aantal benodigde bandbreedtes te omslachtig

zou worden. Gekozen is daarom ~oor

filtering na de mixer met de con

figuratie vlgs fig 8.2, hiervoor
geldt
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bineerd kan worden met deze filters. Ret omschakelen van de band
breedte gebeurt nu door de T sectie (R,R,C) om te schakelen (zie
fig 8.3), dit heeft 't voordeel boven 't schakelen van C dat Ron

nu gecompenseerd kan worden door R, in de prakt~k bleek dit niet
noodzakel~k omdat R»R •on
Ret 2e orde filter wordt gerealiseerd door een identiek laagdoor-
laatfilter in cascade te schakelen. Ret omschakelen van 2e orde
naar Ie orde gebeurt dan door i.p.v. de T sectie een weer-
stand ter grootte van 2R te sahakelen een inverterende verster
ker ontstaat met versterking .k.

N.B.~ Er dient rekening te worden gehouden met de verandering
van bandbreedte b~ 't omschakelen van n=l naar n=2.
Immers voor n=l geldt:

'1. (a)= l~~-c~I'1.(jw) 1= VLJ'102 '~Bl=~B
Voor n=2 geldt:

. .

N.B.2

R2 (s)= I 2~IR2(jc..J)I
(l+s't)

I
2n~2 dus B2=O,64 BI of ~2=1,55.~~.

Zoals beschreven in hfst 7.2 wordt de lineariteit door
dit type filter vr~ snel aangetast e.e.a. is exact te
bepalen a.d.h.v. de overdrachtsfunctie. Hierb~ dient ech
ter rekening te worden gehouden met de extra demping
t.g.v. 't bandfilter (zie hfst 7.2).

De pas sieve componenten z~n alsvolgt gekozen; de weerstanden z~n

I%. metaalfilm, het type condensator is afhankel~k van de band
breedte. Voor de laagste bandbreedtes (m=-2,-1) z~n bi~olaire

elco's gebruiket .:_Be overige eapacitei ten zijn ongeselecteerde
MKH, polyester en styroflex exemplaren.
De aktieve componenten worden besproken in par 8.3.

8.3 De uitgangsversterker, topdetector 3 + sturingslogica

De eisen die hieraan gesteld worden z~n (hfst 4.1):
a) versterking: Ie trap: I of lOx

2e trap: I tot lOx (continu regelbaar)
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b) bandbreedte: 0 tot 50 KHz
c) maximale uitgangsspanning: 10 Vtt
d) maximale uitgangsstroom: 10 rnA
e) linearit'eit: < 5%
Zoals beschreven in de vorige paragraaf z~n deze versterkers
gecombineerd"met LDF 2 en weI de Ie trap met LDF 2a en de 2e

trap met LDF 2b (zie totale schema fig 8.3). De 1 of lOx ver
sterking wordt gerealiseerd door variatie van R2 (zie fig 8.2)
en weI door 't parallel schakelen van weerstanden zoals beschre
ven in hfst 7.3. De continu regeling wordt gerealiseerd door
R2 te varieren d.m.v. een potmeter.
I.v.m. de versterking van gelDkspanningen (b~ ongemoduleerde
signalen) dient ook hier aandaeht besteed te ~o~den aan de
off-set spanning, met name die van de opamps. Ret beste zou
z~n hiervoor instrumentele versterkers te ~emen als de OP 10
die een zeer lage offset en offset drift hebben. Deze ztn echt
er niet bruikbaar door een te lage slew-rate. Gekozen is daarom
voor de LF 356, m.b.v. de offsetcompensatie.<"p4,5,6) is'de
offset weg te regelen tot 10pV, bij een drift.v~n 3pV/C9 bl~ft

.dit voldoende beneden de meetondergrens van 1 mV am aan eis e)
te voldoen.
Een btkomend voordeel van de LF 356 is de mogel~kheid tot 't
sturen van zware capacitieve belastingen. De eisen c) en d)
worden oak zonder meer gehaald door deze opamp.
De topdetector 3 detecteert of seetie 2 van de uitgangsversterker
overstuurd wordt, hij reageert als VMP4 > 2Vtt en qua opbouw 't
zelfde als de detector in hfst 6.3.
De sturingslogica van de versterkers is opgebouwd als in hfst.
6.1 en 7.3 volgens de code van hfst 4.2~en behoeft verder wei
nig commentaar.
De sturing van de te kiezen bandbreedte gebeurt, wat betreft
seetie a, zoals besehreven in hfst 4.2. B~ sectie b daarentegen
is de sturing gecombineerd met de sturing van de orde n=l of
n=2 (l~n D). E.e.a. wordt gerealiseerd d.m.v. de "enable" lijn
van de buffer MC 400g8. Is deze "laag" dan werkt de buffer
normaal als invertor, deze stand komt overeen met n=2, de stu
ring is dan verder't zelfde als die van seetie a.
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f) Afregeling "offset" 2e trap uitgangsversterker: haa~ LF 356-1
uit zijn voetje en verbindt punt 6 (MP4) met aarde. Regel
m.b.v. p6 de uitgangspanning Vu af op 0 V.
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Fig.8.3 totale schema print "r12, LDF2, UV" ..
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HFST.9 BESCHRIJVING PRINT "FREQUENTIESYNTHESIZER".

9.1 Inleiding

Het genereren van de frequentie fo+fr gebeurt m.b.v. een Phase
Locked Loop volgens fig 9.1.
De frequentiegebieden zijn
als volgt gekozen:
O,l.lOq~ f~S.loq

f Q?~ 1.7.10 ~
a q ~1,8 0 10 "$fo+fzS2, 7 .10

t 2 3 4 5 6 Fig.9.1 blokschema freq.uentiesynth.me q=, , , , •
De eisen die aan het systeem gesteld worden zijn:
a)i De VoC.O. moet het frequentiegebied van 1,8.10q tot 2·,7.10q

kunnen doorlopen.
b) Binnen dit gebied moet iedere verandering van f r gevolgd kun

nen worden m.a.w. het houd gebied moet minimaal o,9.10q Hz
groot zijn.

c) Bij verandering van frequentiegebied (verandering van ~ dus)
moet voor iedere waard~'van f r het systeem weer snel in
lock komen m.a.w. het d~~ecte vanggebied moet minimaal
0,9.10q Hz groot zijn.

d) De jitter in de frequentie van het V.C.O. signaal moet zo
klein mogelijk zijn.

Vrijwel geen van de geIntegreerde P.L.L. systemen bleken aan
de eisen a tim 0 te voldoen daarom is gekozen voor een ontwerp
met discrete componenten.
Als fasedetector (P.D.) is gekozen voor de MC 4044. Deze heeft
het grote voordeel boven andere fasedetectoren dat aan de eis
b en c direct voldaan is. Indien namelijk het systeem tiit lock
is genereert deze detector een spanning die het systeem vanzelf
weer in lock brengt, hij fungeert dus als fase en frequentie
detector. Hierdoor heeft hij (theoretisch) een oneindig groot
vang en houd gebied. Voor de exacte werking wordt verwezen naar
lit. 18 p.39 e.v. en lit. 2 ~115 e.v.
Een nadeel van deze fase !freq. detector is zijn cross-over ver
vorming (zie lit. i9 P 117) waardoor er, ook als het systeem
in lock is, smalle pulsen met frequentie f r in het loopfilter
gestuurd worden. Deze pulsen veroorzaken bij een 2e orde passief
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of aktief loopfilter sprongen in de regelspanning van de V.C.O.
en hierdoor jitter op de V.C.O. output (zie lit 19, p.15 e.v.).
De oplossing hiervoor is een 3e orde loopfilter wat ~en~xtxa

pool h~eft die de frequentie f r dempt. Een bljkomend voordeel
hiervan is een betere V.C.O. ruis onderdrukking (zie lit 19 p.194).
De overige componenten worden behandeld in de volgende para-
graaf.

9.2 Het basis ontwerp.

'--- --

LIl r - loopfilter-,
I I

I I
I I

r---~ I

- -LD:f - -

C

VCO ..;. 2

Fig.9.2 principeschema frequentiesynthesizer

De fasedetector is dus de MC 4044, hierblj is tevens een quadra
ture fasedetector ingebouwd die gebruikt wordt als lock indica
tor (PD2). Di t is vooral nuttig voor lage frequenties wanneer het
enige seconden kan duren eer het systeem weer in lock is.
Het loopfilter is opgebouwd rond de FET input opamp CA3140. Er
is geen gebruik gemaakt van de in de 4044 geIntgreerde verster
ker vanwege de eisen die deze stelt aan de filtercomponenten
en zijn slechte invloed op de lineariteit van de versterkings
factor van de fasedetector.(Kd) Deze versterkingsfactor is exact
lineair in te stellen m.b.v. Rl en R2 (zodat V+=1,5 V zie data
sheet MC 4044). Door een FET input opamp te kiezen wordt de ~
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lekstroom beperkt tot de lekstroom van de 4044 hetgeen een gun
stige invloed heeft op de jitter. De theorie en dimensionering
van het loopfilter wordt behandeld in paragraaf 9.3. Als V.C.O.
is de MC 4024 gekozen vanwege zijn grote ' conversiefactmr (Ko)
waardoor het gewenste frequentiegebied (eis a) gerealiseerd
kon worden. De output van de V.C.O. moet een zo symmetrisch
mogelijke blokspanning zijn immers deze wordt gebruikt als scha
kelsignaal voor een synchrone detector en asymmetrie hiervan
leidt tot fouten in de uitgangsspanning. Om dit te bewerkstel
ligen genereert de V.C.O. een 2x zo hoge frequentie die vervol
gens gedeeld wordt door 2 m.b.v. de 2-deler die omkla~t op de
negatieve flanken van het V.C.O. output signaal.
Het weerstandsnetwerk aan de input van de V.C.O. begrenst de
stuurspanning aan de onderkant, di~ is noodzakelijk i.v.m. de
grote Ko van de V.C.O •• lndiennamel~k de regelspanning zo laag

wordt dat ifv.c.o.< fo dan wordt f .=Iifv.c.o.-fol groter i.p.v.
kleiner waardoor de fase/frequentie detector de verkeerde kant
uit gaat regelen; Een begrenzing aan de bovenkant blijkt nodig
te zijn door de grot~ demping van het filter van d~ mixer. Als
n.l. f v co» f r =afsnijfrequentie mixer dan zal de output• •• .mSLl:
van het filter ~O V. zijn zodat de input van de fasedetector
constant is. Deze situatie kan optreden bij het overschakelen
van het frequentiegebied. Deze begrenzing wordt tevens gerea
liseerd door het weerstandsnetwerk.
Als mixer fungeert de gebalanceerde modulator MC 1596. Omdat
storingen in het uitgangssignaal van de mixer direct invloed
hebben op de frequentiejitter v/d V.C.O. is aan de bestrijding
hiervan extra aandacht besteed. Als signaalspanning f o wordt
een sinus aangeboden i.p.v. de (eenvoudiger te genereren) bloke
Het filteren gebeurt met Cl en een 2e orde Chebyshev filter
rond IC-3, het (vaste) LC filter dient ter onderdrukking van
de spikes bij hoge frequenties.
IC-2 fungeert als D.C. nivo verschuiver en versterker (+3x)
IC-3 is dus een 2e orde Chebyshev filter met afsnijfrequentie
frmSLl:=lOqHz (q=2, ••• 6) en rimpel e=l (3 dB). Hiervoor is ge
kozen i.v.m. zijn grote demping,
IC-4 is een comparator (CMPOl) die van de sinus output van het
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filter een (T.T.L.) blok maak~. Er is een klein hysterese van
~ 30mV ingebouwd i.v.m. mogel~ke stoorsignalen.

9.3 De dimensionering van het loopfilter.

u

Re

1m

L..--------4-;-Nt-------I

K=O k ..cn

-b

S2"t'1(1+SX"3) =

IColCdXf (a+s)

N 's2(b+s) =
KoKdKf

N

i

K=

Fig.9.5 root-locus 3eorde PLL

't'1 =Rl Cl
'r2=R2 (Cl +C 2)

't'3=R2C2
De overdrachtsfunctie van de to
tale open loop wordt dan:

Fig.9.3 blokschema PLL
1+s"l:'2 ..

= - s~(l+S"'3) . waarblJ

loopfilter
"t',.. .;

b=1/'r3 en X:f=~
""'1~3 ;

. .

Zoals eerder vermeld is hierb~ gekozen voor een 3e orde filter
i.v.m. de onderdrukking van de referentie frequentie f r (zie ~ar·l).

Uitgangspunten bij het ontwerp zijn lage jitter en snelle responsie.
Deze twee eisen zijn helaas tegengesteld immers een lage jitter
vereist een kleine bandbreedte dus een grote tijdconstante en
dus een trage responsie. Er is echter een optimum te vinden m.b.v.
de roOt-locus methode, e.e.a. staat beschreven in lit 20 P 85 e.v.
en zal hier kort behandeld worden.
Uitgangspunt is het blokschema
van fig 9.3. Als loopfilter wordt
het filter uit fig 9.4 genomen.
Dit heeft als overdracht:

De plaats van de polen van de
overdrachtsfunctie van de ~
sloten loop zal afhangen van
de grootte van de loopverster
king K en is te beschrijven
m.b.v. een root-locus diagram
in fig 9.5. Het belang hier
van blijkt uit het volgende.

i

Fig.9.4 3e orde

waarbij a=1/'r2 ;
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De responsiesnelheid van het systeem wordt bepaald door het
reeele deel van zijn polen=~ Immers in het tijddomein manifes
teren deze zich in de vorm van e ~t dus snellere responsie
naarmate 0- meer negatief is.
Uit bestudering van fig 9.5 bl~kt dat voor kleine K de dubbele
pool vanuit de oorsprong bepalend is voor de snelheid ter~l

voor grote K de pool afkomstig van -b de meeste invloed heeft.
Een optimum ligt nu in punt c waar aIle 3 de polen samenvallen.
Hier geldt:

"'=0 --./-~~._- ...t" R Ii
'H / ...... .1 t

2. 14

( 1

~

\
\

W.,o~\

H/\
bodediagram en 1 \

polairdiagram H(s) I

-'7T'L.oo:::--J....---.L..-----,rI--~
c

Fig.9.6

K t.}'+a2
IH( jw) I : -;:; (,.)2+b2

KoKdKF
waarb~ K= N • IHIl en
[H2 ] in fig 9.6 corresponde
ren resp. met N=Nl en N=N2•

De responsie t~d is nu dus in
de ordegrootte van c-l •

Uitgaande van een bepaalde ver

eiste demping van f r , door keu~e

van b=~5 levert dus een optima
Ie respo~siesnelheid door keuze

van ~l en ~2 volgens de eerder
gegeven formules. Een probleem
b~ de frequentiesynthesizer is
echter dat de versterking K
niet constant is omdat N va
rieert. De invloed hiervan wordt
bestudeerd a.d.h.v. het Bode dia
gram van de open loop en het .
hieruit geconstrueerde polaire
diagram, beide in fig 9.6 weer
gegeven. Stel NI~ N~ N2 • Er
geldt:
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stel N=N ti 1 volgens de root-locus methode dan komt ~:eop maa
ongeveer overeen met de unity-gain frequentie.

Als nu N ti l=N gekozen zou worden dan varieert het polai-op maa max
re diagram tussen de curves H en HI •
Toepassing van het Nyquist criterium leert dat de stabiliteit
voor hoge frequenties af zal nemen."
Blj de keu29 N ti l=N. varieert het polaire diagram tussenop maa mln
de curves H en H2 en zal de stabiliteit voor lage frequenties
afnemen. Het beste compromis tussen deze twee extrema is de

keuze NoPtimaal=1JNmin.Nm~dan liggen nl. de met Nmin en Nmax
c~rresponderende unity-gain frequenties(c1 en c2 in fig 9.6)
symetrisch t.o.v. de optimale waarde en hebben we de grootste
fas"emarge.
Toepassing van het voorafgaande in de prakt~k leert door verge
lijking van fig 9.1 en fig 9.3 dat N =36 en N . =5,4.max mln
Immers algemeen geldt:fV.C.O.=N.fr , nu tevcns fv.c.o.=2(fo+fr)
(factor 2 i.v .m. 2-deler zie par 9.2) dus:. f +f

11= 2( f r)
r.

met ·f~=1,7 ~lOq en.o,l.lOq~ fr~ 10q voigen Nmin=5,4 en Nmax=36. '

Dus No timaal=13,9. Dit correspondeert met een frequentie f r =
2/(N-2)=0,2S.10q Hz (q=2 ••• 6) welke dus binnen het voor q vast
gelegde frequentiegebied de meest stabiele frequentie is.
De verdere dimensionering van het filter uit fig 9.4 gaat nu
als voIgt:

L 1 6 -q+l 6Stel T3=~.ri waarbij ~i= .w
i
= 2rrf = 0,1 .10 met q=2 •••

rmin

er geldt: T2=9~3 vlgs. datasheets is:Kd=0,12 V/rad
Ko=13,7.10qrad/s/V

2 KoKd
~1=27~3 ~ N=Nopt=13,9.

T.g.v. het weerstandsnetwerk aan de ingang van de V.C.O.(zie
fig 9.2) zal de open loopversterking een factor KR=0,169
(wisselstroom vervangingsschema netwerk ) afnemen. Deze factor
is te verdisconteren in b.v. de Ko van de V.C.O. vlgs K~ =
~.Ko=2,3.10q.

Ditlevert voor de tijdconstantes:
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2 -q+l
~l= 9~+3~ .10 =R1C1
~2=1,44~.10-q+l=R2(Cl+C2)

6 -q+lT 3=0,1 ~.10 =R2C2
Voer ~ werdt nu 8 gekezen, dit cerrespandeert met een minimale
demping van f r van 18 dB. Vaar de haagste bereiken(q=5,6)
bleek deze eis te licht en is resp.~=32 en ~=64 gekazen. Ret
e.e.a. resulteert in de campanentwaarden epgetekend in het uit
eindel~ke antwerp in fig 2.7.
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Fig.9.7 totale schema print "frequentiesynthesizer lt
o
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HFST.lO BESCIffi.IJVING "GENERATOR f "o

Deze schakcling,uitgevoerd op een afzonderlijke print genereert
de middenfrequentie foe 't Blokschema wordt weergegeven door
fig 10.1. Deze print bevat de generator voor de rniddenfrequentie

foe

LDF (q=2)

(q=5) h
LDF (q=4-)

LDF (q=3)

10 MHz LDF (q=6)

Eig.lO.l bTokschemao print "generator f "
o

De eisen z~n: -frequeniie: 1,68.l0qHz (q=2,3 •• 6)-
-uitgang: sinus, amplitude ~l Vtt (zie hfst 9.2)

De basis van de schakeling is een kristal oscillator met toe
passing van een I.C. SN74LSOO (zie totale schema fig 10.2).
Ret ontwerp is afkomstig uit lit 21 en volgens deze gegevens
is de stabiliteit binnen 't temperatuurbereik van het I.C.
beter als 0,02 ~. Ret RO netwerk bepaalt de pulsbreedte , a~ R
beperkt de stroom door It kristal. Uitgegaan is van een kristal
met frequentie van 10 MHz. De realisatie van de juiste frequen
ties gebeurt vervolgens m.b.v. T.T.L. delers. Omdat een ~ym

metrische blokspanning aan de LDF ingang gewenst is i.v.m.
de conversie blok+sinus, wordt ieder deeltal" gerealiseerd door

eerst door een oneven factor en daarna door 2 te delen (t.w. 6
eerst door 3 dan 2;10: eerst 5 dan 2' (zie fig 10.2))
De conversie blok- sinus gebeurt eenvoudigweg d.m.v. 2e orde
aktieve laagdoorlaatfilters. Gekozen is voor een Chebyshev
filter met een grote rimpel (grote €) i.v.m. de dan grotere
demping.De afsnijfrequentie is gel~k aan f •

o
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De vereiste uitgangsspanning (zie boven) wordt verkregen via
een spanningdeler aan de uitgang van de frequentie delers (t.w.
Rl =lKn.; R2=270 of 330.Q. (zie fig 10.2)). De select1e- van' de
gewenste frequentie gebeurt weer met de multiplexer REF
4051. De uitgang is gebufferd m.b.v. een als voltage follower
geschakelde LF 356 en ontkoppeld via een tantaal elco van 10
p.F vanwege de D.C. component op de "fos" ingang van de frequen
tiesynthesizer (zie fig 9.7).
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Fig.10.2 totale schema print "generator fo".
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HFST.11: BESCHRIJVING PRINT "P.L.L. FASEREGELING".

Deze print bevat de "in fase carrier generator" (zie hfst 3),
die een automatische faserege1ing verzorgt, en een handrege1ing.
Fig 11.1 geeft ~et b1okschema.

. fob
l..-..--------o lnvert

------ --,

I

I

'--

o

freq.gebied

I

vmz~-------~ [~ :: -

. J 01 Thand ,
fosl 0~AP~180 r :- -, - ----- --

I I I .-__l..-..-- ----O

!...._----_.
I I

Rig.11.1 b10kschema print "PLL faserege1ing" ..

11.1 De automatische faserege1ing

Deze is in het b10kschema omst!ppe1d, voor de werking ervan
wordt verwezen naar hfst. 3, voor het ontwerp wordt verwezen
naar lit 22 welke opgenomen is in de appendix. In het daar be
schreven ontwerp z~n enkele wijzigingen aangebracht waarvan de
be1angrijkste nu besproken zu11en worden(zie ook fig 11.3)
a) Het loopfi1ter: wordt omgeschake1d per frequentiegebied en

is gedimensioneerd op een demping t;=0, 7 en een c.Jn=O, 01. cJ 0
(Wo=2~o met f o=1,68.10q=middenfreq.) dit a11es uitgezonderd
het hoogste frequentiegebied (q=6) waarbij deze1fde dimensioni
ring a1s voor q=5 ~s gehandhaafd.

b) De vangschake1ing is ook aangepast, met name b~ het omscha
kelen van 't frequentiegebied (loopfi1tercapaciteit). Een
opsplitsing in 3 frequentiegebieden (q=2,q=3 en q=4,5,6) was
voldoende.

c) Aan de ingang van de breedbandversterker is een fasedraaiend
netwerk toegevoegd ter compensatie van de fasefout in de 2
hoogste bereiken.



Fig.ll.2 basisschak. handreg.
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Nog enige opmerkingen m.b.t. de afregeling van de potmeters.
De potmeter aan de + ingang van de 100pfilter opamp is ver
vangen door een vaste instel1ing. De potmeter van de vangscha
keling dient afgesteld te worden op net niet~locken (aangegeven
door de LED van loekindicator 2} indien aan de schakeling een
verkeerde frequentie toegevoerd wordt (b.v. instellen op 16,8
KHz en 16,8 KHz/3 toevoeren).

11.2 De handregeling.

Deze bl~Kt noodzakel~k te zijn blj zwakke ingangssignalen in de
2 hoogste frequentie gebieden. De automatische regeling kan het
dan niet meer aan en valt uit lock. Het schema van de handrege
ling wordt gegeven door fig 11.4, de schakeling is opgebouwd
rond het schema van fig 11.2 en afkomstig uit lit. 17 p]l-5.
Hiervoor geldt:

va ~-jwRIC va
Vi- - 1+jwR

1
C dus: 'Vi:1

va
en: arg.(~)=n-2arctanwR1 C'

Vi

Een sinusvormig ingangssig
naal met frequentie Wo zal
dus TI-2arctan WoR1C rad. in fase worden gedraaid. Door nu R1

.te varieren tussen 0 en ttoneindig" (leesRl :::>-:;> l/<.voC) is de fase
draaiing instelbaar tussen '0 en 1T rad.
De conversie sinus-blok gebeurt d.m.v. de in fase carrier gene
rator(zie fig 11.1). De uitgang f u van deze generator kan d.m.v.
een "exclusive or " weI of niet gelnverteerd worden, hierdoor
verandert de fase ~ rad. en wordt het uitgangssignaal va van de
1.i. versterker geInverteerd.Gezamel~kmet R1 ±s hiermee een
faseregeling van 0 tot 2rr rad mogel~k.

Het omschakelen van v 2 naar f gebeurt weer met de CMOS mul-m os
tiplexer REF 4051. Om de overspraak, (vooral b~ .hoge frequentiea)
tot een minimum te beperken, worden beide signaal1~nen op de
aangegeven w~ze geschakeld. De schakeling voor de handregeling
is opgebouwd op een aparte print (gaatjesboard) en via een
connector verbonden met de automatische faseregeling, de aan
sluitingen hiervan zfjn gegeven in fig 11.4.



co
I--'

+
'"o
o

+....
o

'"III

VI
o

'"""

'"VI

'"'"

'"o
'"....

....
vo

....
""

....
III

....
'"
........

to
o
o

'"

I '" I
'" '" No 0

o '" 0....

....
o

....
'"

........

III a<l
N

o ..

.... '".... 0..

....

+....
o

I '" I.... .... ....
o 0

'"vo

t:I

'"

".
H

'"

......

'iP5l

"

.J~ (tilt (tf) 1,,16.=+
<Jiw.(...,o I,j:; -

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

/

74L~nt-, -1

:1" "1t,r
~t. "' ..·.rt.,.

11.

"1-'100-2 ,,--_..!:.::....~~---------------------+-......J---r-t-I~;;l

(, ~)

Fig.ll.3 schema print "FLL faseregeling".
'"....
VI

'"



82"

/'
HJf.4 L.S 86

- 5" +-.....,.....-~-[illJ----<.. -1 S
(groen/wit)

1001

j!p3 G63S"08
'--- ~ 1-:0+1)" ,....-L-----L.......

It :-15""
~

J z

A2>----......

A1>-----.......I

AO>-------1

Vmz.>------------....1

r- - ~'}----+---r:::::-I
I

T oL ,

I 4,251<
I ,..,..''--'*'"l

Fig.ll.4 schema handregeling.

Connectoraansluiting: 14 DO
13 D2
12 f i
11 +5 (rood/wit)

10 fos
9 0
8 v m2
7 -15 (blauw)
6 +15 (wit)
5 f u
4 A2

3 Al
2AO
1 fob
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HFST. 12 BESCHRIJVING PRINT: "COD.+l/o~'

l' blauw
2' groen
3' geel
4' oranje
5' rood
6' bruin
7' zwart

f r is afgeschermde kabel gebruikt
aan de frontpaneelkant geaard is.

paars

oranje
geel

bruin

groen
blauw

rood
8

9
10
11
12
13
14

signaall~nen vi,vu en
de afscherming alleen
oak ~st.5 par.6.

Voor de
waarvan
N.B.zie

Deze print zet de stand van de schakelaars van 't frontpaneel
om in de b~behorende binaire code volgens hfst 4.2. Tevens
worden de I/O l~nen t.w. de in- en uitgang (vi en Vu de refe
rentie frequentie f x en de indicatarl~nen van de topdetectoren
en lockindicatoren doorgekoppeld naar het frontpaneel.
De codering wordt gerealiseerd d.m.v. een diodematrix volgens
fig 12.1. Selectie van een horizontale l~n d.m.v. een draaischa
kelaar brengt de via een diode verbonden verticale lljn op een
spanning van 5-0,7=4,3 volt m.a.w. een logische 1, de overige
verticale lijnen bl~ven 0 volt m.a.w. een logische O. In de
stand: "frequentiegebied"; 10-100Hz,"versterking": 1 ,"tijdcon
stante": 1 s.,"demping": 6 dB/okt,lfase": auto,"invert": naar
links, is de frontpaneelbesturing losgekoppeld van de bus en
kan eventueel extern bestuurd worden.
T.b.v. de +5 volt spanning voor de codering en de voeding van
de indicatie LED's is tevens een +5 vo~ voeding d.m.v. een
voltage regulator vlgs. de configuratie van hfst. 4 fig l' aan
gebracht.

Voor de flat-cable naar het frontpaneel is de volgende kleur
code gehanteerd:
1 blauw
2 groen
3 geel
4 oranje
5 rood
6 bruin
7 zwart
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6d13/ot't
o .. 9

1

TiH~

CDNiT'.

(sec)

1

2.
1b-1.o +J

10

1

A LL e 0 i 0 D fS : 1 tJ 41 46>
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/
I
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t33 32 B1 60

1t2 Ai 1+0

Fig.12.1 totale schema print "cod.+I/O".
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HFST.13 GEMETEN SPECIFICATIES.

13.1 De printen.

VV + LDFl: Gemeten is de R.M.S. waarde van de uitgangsspanning
(vml ) b~ een sinusvormig ingangssignaal (vi) 'van 300mV R.M.S.
en een frequentie van O,lfe , f e en 3fe waarb~ f e= de afsnDfre
quentie= 1,05.10q (q=2 •• 6). Als generator is m.l gebruikt (zie
b~lage 1), als spanningsmeter m.3, Een signaal van 10Hz was
hiermee niet te meten, weI met de oseilloseoop (m.6).
Het resultaat staat getabelleerd in fig 13.1

~ 0,1tc, fc 3+c..

:2- 300 '" V 3/fOtrtV

3 300",V 2jS-IOlV 3/SO Jrl V

£{ ;soo ... v 2.:JS-"'V 3/20,.,V

, 300..,V 2.BS-"'V ~ ft'O 101 V

~

6 "300,., V 2~S-",V 4/00 WlV

Fig.~3.1 responsie LDFI
(uitgang=vml )

b~ vi=300mV RMS
(sinus)

en f =1,05.10qHze

Conelusie: de demping van 3fe=3,15.10q is minimaal 37dB (q=6)
en maximaal 39dB (q=4). De eis was een demping van minimaal
32dB voor f=2fo=3,36.l0q hetgeen dus ruimsehoots gehaald wordt.

Ml, BF + MV: Gemeten is de kwaliteitsfaetor Q door meting van
de 3dB punten (flen f 2 (zie hfst.7.2)) b~ een ingangssignaal
van 300mV R.M.S. (sinus) en een frequentie van 1,68.10q (de
middenfrequentie) en weI volgens Q=fo/(fl -f2 )=fo/BW.
Het ingangssignaal is aangebraeht op de + ingang van de LF 356
die losgekoppeld is van de mixer en via 1 knmet aarde is ver
bonden. Als uitgangssignaal fungeerde vm2 ' de gebruikte meet
apparatuur was m.l, m.3, en m.7.(b~lage 1). De meetresultaten
staan getabelleerd in fig. 13.2.

Conelusie: aan de eis Q>7,5 wordt voldaan (zie hfst.7.2).
Vooral b~ de eerste r~ Q waarden (15SQS34) treden sterke af
w~kingen Ope De oorzaak hiervan is waarseh~nlUk de fasedraai
ing t.g.v. de C van 10 pF aan de ingang van de integrator.
(zie ook hfst.15 "Conclusies en aanbevelingen").
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q +1 Jz 'BV Q J1 +2 BW Q dim.../

2 16s- 1.12 7 2'1 160 17 6 16 11 Hz.

3 1)6s- 1,73 0)08- 21 1)0 1d·7- qq. 10 L{ Hz.

4 16)4 1}/3 0)9 19 15)9 17/ 6 111· 10 l< H7.

5" 163 11-1.( 11 1S- 1J"c9 1111' 20 8 L(Hz.

6 1)6 1,1-1 qo)" 3'f 1) 61 1/7) 0,1,( 12- MHz.

Fig.13.2 meting Q van het bandfilter bij f o=1,68.10qHz

M2, LDF2 + UV: Gemeten z~n de 3dB' punten van LDF2 b~ een sinus
vormig ingangssignaal van 300mV R.M.S. Als ingang fungeert MPl
(zie fig 8.3) waarb~ de OP 05-2 verw~derd is en pootje 2 en 6
doorverbonden zijn. Parallel aan deze ingang is een belastings
weerstand van 560aangebracht. Als uitgang ~ungeert Vue
Als generator is weer m.l gebruikt, als A.C. meter m.3 en de
oscilloscoop. De 3dB punten b~ B 1,6Hz zijn bepaald door meting.

Fig.13.3 meting 3dB punten
van LDF2

6 t-I 1.. = dB/oct =12c/(Voct

l3(~is) B(~) B(~) o.i",. B

016 0.12- 008 Hz

01) o tty 0,28 Hz.

1 6 1 k 1 2, Hz.

S- ~6 3 ~- Hz..

1 6 112 122 I-{z.

,0 ,66 1'-1 6 Hz.

160 111 113 Hz..
,00 5"2S- J~1 Hz.

1,6 1,"1- 1) 1 L(rlz.

,- ~13 J 21 4Hz..

16 17R 11 ~- l< H. z.

,0 '1) 6 71J1 kHz
v
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van de uit9angsspanning b~ f=20 Hz (B=1,6; 0,5Hz) en 10 Hz (B=
0,16 HZ) waarna m.b.v. de overdrachtsfunctie (zie hfst 8.2) het
3 dB punt is berekend. De resultaten staan getabelleerd in fig.
13.3, 't is hierui t te bepalen volgens 1:=1/ (2rrB) (bij £=6dB/oct.).
Conclusie: op een sterke afw~king na (B=0,16 Hz) is een bandbreed
te gerealiseerd die minder dan 13% af\iijkt van de vereiste. De
oorzaak van de sterke afwijking bij 0,16 Hz kan aan de onnauwkeu
rige waarde van de bipolaire elco van 100 pF liggen.

13.2 Het totale apparaat.

Verbruik: +5 V :0,62 A
-5 V :0,05 A

+15V :0,32 A
-15V :0,32 A

Ruwe voedingsspanningen: + 9,2 V. ,rimpel 1 Vtt
- 8,2 V. ,rimpel 0,1 Vtt
+19,2 V. ,rimpel 0,6 Vtt

19 V. ,rimpel 0,6 Vtt
Bij de nu volgende metingen is de opstel1ing van fig 13.4 gebruikt.

'----...----Ileve1-shifterl---.......--.....J

.n.n.

T.T.t.

I...

verawakker
r
I

I,

(m.l)

generator

Fig.13.4 meetopstelling

Als referentiesignaal (ff~ voor de lock-inversterker wordt het
signaal van de synchronisatie uitgang van de functiegenerator
gebruikt waarvan d.m.v. een level-shifter + T.T.L.buffer een
T.T.L. blok is gemaakt.
De versterking/overdracht

Bij de stand: frequentie range: 102-103 Hz, £=12 dB/oct, ~=O,l s.,
fase: automatisch en G=l levert een sinusvormig,ingangssignaal
van 300 mV R.M.S. en een frequentie van 1 kHz een D.C. uitgangs-
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signaal vlgs: 0, 79 ~ v ~ 10,86 V, waarbij de 2etrap van de ui tgangs-u .
versterker resp. op minimale en maximale versterking gesteld
staat.
Conclusie: 1) De tweede trap van de uitgangsversterker versterkt

13,8x.
2) Overdracht K=Vu (in volt)/ vi(in volt(toptop))

moet theoretisch 1-10 zijn, vi =300 mV R.l'l.S.<:>
S50mVtt:;> 0, 93 ~ K~ 12,8 hetgeen dus redelijk over
eenkomt.

De meting van de versterking van de voor, midden en Ie trap
eindversterker gaat als voIgt: stel Vu in, verzwak vi 20 dB,
versterk 20 dB en meet Vue Dit bij een bovenstaande instel1ing
van de lock-in.versterker levert:
versterking: voorversterker: 9,95x dus G=10e 9,95x

middenfreq.verst:9,96x dus G=100~ 99,lx
Ie trap uitgangsverst.: 9,87x dus G=1000¢;> 978x

Het dynamisch bereik!linearitett
Om zijn nauwkeurigheid te bepalen is de verzwakker (m2) doorge
meten bij een sinusvormig ingangssignaal van 300 mV R.M.S. en
1 kHz. De meetopstelling was vrijwel identiek aan die'van fig
13.4 aIleen is nu aan de ingang van de verzwakker m5 genomen
en aan de uitgang m3. Het resultaat is getabel1eerd in fig 13.5.

Fig.13.5 responsie verzwakker

HE 335D op een
sinusvormig ingangs
signaal van 300mV RMS
bij 1kHz.

L (aN-.) v (rttV) V(elS) ((J"IJl.. .

OdB

10d6 1-

1Od13 b

30d13 b

t,Odf3

b

~-

De afwijking is te comjenseren m.b.v. een correctiefactor. Ver
volgens is het dynamisch bereik gemeten met de opstelling van
fig 13.4. De ingangsspanning is weer sinusvormig, 300 ~V R.M.S.;
als frequentie wordt tel~ens de laagste en de hoogste frequeDtie
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binnen een bepaald frequentiegebied gekozen dus (0,1 en 1) 10q

q=2 •• 5, q=6 is niet meer gemeten (zie hfst 15).
Ter identificatie van de oorsprong van afw~kingen wordt de uit
gang zowel + als - gemeten door omzetten van de "invert" schake
laar. Omdat de uitgangsspanning een gel~ksspanning is zal de
offsetspanning een rol gaan spelen en deze is opdeze wDze te
£tent1.tTceren vIas. +y =Y +V en -y =-V +V waarblJo, V =ge-

-~-- --- 0 gu u os gu u os gu
meten Vu ' dus +Ygu+(-Ygu)=2Vos' ter eventuele bevestiging is
telkens bD vi=O de uitgangsspanning gemeten.
Voor ~=l is steeds eerst +Vu van 0-60 dB gemeten en daarna de

-Yu ' voor "t=0,1 wordt per schakelstand van de verzwakker zowel
+ als - Vu gemeten. De Yu is telkens bD £(att.)=lO dB afgere
geld op IV(door de variabele versterking van de 2e trap) (d.i.
dus gecorrigeerd 0,97 V.) waarna de overige spanningen gemeten
worden met vi =constant=300 mV R.M.S.
Ret volgens tabel 13.5 gecorrigeerde resultaat staat getabelleerd

in fig 13.6, gemeten is met de stand: £=12 dB/oct, G=l, fase:
hand. De automatische regeling bleek echter in aIle gevallen
£(att.)=60 dB hetzelfde resultaat te geven.
Conclusie: tot 50 dB wordt de nauwkeurighei~ «5%) op ~€n af
wDking na (f= 10kHz, +v t.l' 104<. f<.105) ruimschoot s .gehaald. Voor

kleinere signalen treden grovere afw~kingen Ope Mogel~ke oor
zaken zDn o.a. de invloed van de offset spanning, opwarmeffec
ten(drift) en bD hogere fre~uenties de invloed van schakelpieken.
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S-uclB 10/l' 10ft ~1 1q5" 10,0 11p 9/1 10/1, i),3 101 'If' ~,7 8,1 9,) B,f! 10,2 ~Jl- mV
-

{pJ.g '1,1 " ,L 1,3 ~,:i 1/3 Y,3 2/8 1,4 2J7- 3/1 2{3 3,1 1/i" 2
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to J

't -= 1 ~c.
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Fig.13.6 meting dynamisch berei~1 lineariteit l.l.versterker.
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HFST. 14: EEN FLUORESCENTIEMETING M.E.V. DE L.I.VERSTERKER.

Ret doe1 van de meting is de bepaling.; van de halfwaarde breedte
van een spectraallijn (A=5882~(lS5-2P2 overgang)). In bepaalde
gevallen kan hieruit de temperatuur bepaald worden. Eij deze me
ting is gebruik gemaakt van lit.23 waar verslag wordt gedaan
van een meting die volgens dezelfde methode is uitgevoerd.

14.1 Theor1e

I
"""I

~I --m

I -m

Fig.14.1 profiel spectraallijn

I

aangeslagen elektronen.
elektronen in oorspronkelijke

lichtgolf
richting
waarnemer

Neongasatomen die, door een (op A=5882i afgestelde) laserbundel,
in een hogere aangeslagen toestand zijn gekomen zullen terugkeren
naar de oorspronkelijke toestand onder het uitzenden van licht
met een frequentie Vo volgens:

h~o=E2-El waarbij E2=energienivo
El=energienivo

toestand.
h =constante van Planck.

De uitgezonden frequentie bevat
echter niet alleen de component
Vo maar vertoont een profiel
volgens fig 14.1 er ontstaat
dus lijnverbreding.
In lit.23 is een inventarisatie
gemaakt van de mechanismen die de
oorzaak zijn van deze verbreding.
Toepassing hiervan op de praktijk
leidt tot de conclusie dat, onder de gegeven omstandigheden(bij
lage druk (=~torr} en stroom (~5mA)) de Dopplerverbreding de be
langrijkste oorzaak is en de bijdrage van de andere verbredings
mechanismen tot de totale lijnbreedte kleiner is dan 1%.
Dopplerverbreding ontstaat door beweging van het atoom t.o.v. de
waarnemer. Heeft het atoom een snelheid v (zie fig 14.2) dan is

de waargenomen frequentie niet V
, 0

maar Vd=Vo(l-~) waarbij v=projectie
van v op de waarneemrichting en c=
lichtsnelheid.
Bij thermisch evenwicht zijn alle

Fig.14.2 principe Dopplereff.
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snelheidsrichtingen ervan waarsch~nl~k hetgeen voor v leidt tot
een Maxwel1verdeling (zie lit.24). De hiermee corresponderende
frequentie veraeling ~eeft een Gaussische vQrm als in fig 14.1
met een maximum in v o en een halfwaarde breedte

waarb~ k=constante v. Boltzman, T=temperatuur
in KO

, m=massa Ne 22 atoom, c=lichtsnelheid.
Voor T geldt dus T= m A~ ~~ dit levert met

8k In2 k=I,38.10-23J/Ko
\ / -10A =c v =5882.10 m.
o Q -27

m=22.1,67.10 g.
T=1,66.10-16~~ met ~d=ha1fwaardebreedte in Hz.

14.2 De meetmethode

Deze is identiek aan die van lit. 23 (pI9) de opstelling heeft
echter enige wijzigingen ondergaan. Alvorens deze besproken zullen

verzwakker
+

P.r1. mono
L..----/chromator

diafragma
I

chopper

chopper
driver

functie
gen.

laserbunde1

photon
counter v. 1. i.verst.

1 ""----_~_--Jfr·

r--------....----1"golflengtemeter"

x.y
recorder

Fig.14.3 de meetopstel1ing.
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worden nog een opmerking over de meting van het vermogen van de
laserbundel. Dit gebeurt na het diafragma (zie fig 14.3) m.b.v.
de powermeter Lexel 504. Omdat de lase~bundel hier gechopt is
meet deze de gemiddelde waarde van het vermogen, hieruit is echter
het piekvermogen te reconstrueren vlgs. (bij een symcetrisch chop

signaal) Pp=2Pg waarbij Pp=piekvermogen en Pg=gemeten vermogen.
1) De buis.

Hiervoor is een koude kathode buis gebruikt gevuld met Ne 22

gas. De druk in de buis was 1,1 torr, anode-kathode spanning:
650 V, stroom: 5mA. De buis was horizontaa1 opgesteld
(zie fig 14.1) waarbij v66r in de buis gemeten werd (~punt M)

/

/

/ ~~450 Fig.14'.4
laser~ / :r-E7

bururel~-;-' - -y-- ~
o v. +650 v.

de opstelling van
de Ne buis.

'Tijdens de metingen bleek de laserbundel te veel te worden
verzwakt en is een meting verricht waarbij de buis 45 0 gedraaid

is.
2) De monochromator+lens.

Deze is identiek aan die van lit.23, dus: spleetbreedte ingang:
100'p, uitgang: 150 p, golflengte: 5882 R; lens: zodanig af
gesteld dat de fluorescentie 1:1 afgebeeld wordt op de spleet.

3) De photomultiplier+photoncounter.
Hiervoor is de photoncounter (S.S.R.InstrumJ 1140 A en de
daarbij behorende photomultiplier 1140 B" gekozen. Deze photon
counter bevat een "amplifier/discriminator" en een "datacon
vertor/rate meter" (zie hfst.2), Hij verdiende de voorkeur
boven de (in lit.23 gebruikter PAR 1105/1120,(SSR Instr.)
CO.II05 combinatie vanwege de mogelUkheid kleinere tijdcon
stanten (~~ te kiezen, hetgeen belangrijk is bij metingen met
hoge chopfrequenties (er moet nl. gelden 2;r~fc omdat anders
het te~eten signaal verzwakt wordt door het filter in de
photoncounter ).

4) De chopper
Hiervoor is het akoestisch optisch kristal AO MOD 1201-1 van
Isomet gebruikt waardoor metingen met hoge chopfrequenties
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mogel~k z~n. Dit kristal werd aangestuurd door de chopper
driver 2201D van Isomet. Als stuursignaa.l voor de driver is
een symmetrisch blok gekozen di~ gegenereerd word door een
Tektronix FG 501 functie generator. Dit signaal is ingesteld
op de(maximale toegestanaJ top-top waarde van 2,4 volt en een
D.C. component van 1,4 volt (dit i.v.m. het bereiken van de
juiste T.T.L. nivo's voor de referentie input van lock in
versterker). De uitgang van de chopper driver is m.b.v. de
biasinstelling op de juiste (="aan-uit") nivo's afgeregeld
waarb~ het uitgangsvermogen op vr~wel maximum ingesteld w~s.

M. b.v. het diafragma (yf ~ 2mm) wordt het Ie orde maximum van
de chopper-output geselecteerd.

5) De X-Y recorder
Deze was van het type HP 2 FAM.

6) De "golflengte meter"
Deze is gebruikt als frequentiereferentie. H~ meet niet de
absolute golflengte maar levert pulsen om de 155 MHz die te
gel~kertijd met het frequentieprofiel geregistreerd werden.

14.3 De meetresultaten

De metingen zijn uitgevoerd bij 2 verschillende chopfrequenties
en verschillende laserbundel intensiteiten. De photoncounter
stond ingesteld op meetbereik:lM(=106 pUlsen/sec) en % RMS error:
4,2% dit komt overeen met een t~dconstante van 3.10-4sec.
De voornaamste foutenbron is de afleesonnauwkeurigheid van de

grafieken uit de X-~ recorder; dit t.g.v. extrapolatie van de
top en de bepaling van 't gemiddelde ruisnivo bij afwezigheid
van fluorescentie, e.e.a. is afgeschat per meting.
De resultaten zijn als volgt: (vlgs T=1,66.10-16.0~ )

f c=125 Hz }
~'d=(2,09+0,05)GHz ~ T=(725±35)KO (zie fig 14.5)P=380 pW

f c=1,25 KHZ}
bd=(2,13+0,05}GHz :;> T=(753+35)Ko (zie fig 14.6)P=380 pW

Dit is dus een vr~ grote af~king t.o.v. de (kamer) temperatuur
van 300Ko • De oorzaak hiervan is echter bekend (lit 23 p.197)
nl. uitputting van het uitgangsnivo door een te hoge laserin
tensiteit. Als grens wordt in lit.23 berekend: P<64pvl.
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In fig 14.7 en 14.8 worden dan ook dezelfde metingen nog eens
herhaald maar dan b~ een vermogen van 18 pW. Hier bl~kt een
desastreuze aantasting van de top op te treden in fig 14.9 is
dit wat duidel~ker te zien door wat trager te meten. De oorzaak
hiervan is de aantasting van de laserbundel door de gasontlading
(lit.23 p29). am dit te verifieren is nog een meting gedaan b~

een laservermogen tussen de eerste en de tweede meting in (nl.
182 pW) waar inderdaad de aantasting al begint op te treden
(zie fig 14.10). Tenslotte is nog een meting gedaan b~ hogere
laserintensiteit (9mW) waarb~ de absorptie van de bundel is ge
meten m.b.v. de powermeter achter de buis , ook hier treedt de
absorptie a1 op hoewel dit aan de top nog niet zichtbaar is(fig
14.11). am de7.e absorptie te minimaliseren is de buis schuinge_
ze~ (zie fig 14.4) en is een meting verricht b~ een laservermo
gen van 40 ~W. Het resultaat staat in fig 14.12, gemeten is ~d=

(1,65+0,03)GHz T=(452+.l6)Ko hetgeen een aanzienl~ke verbetering
is t.o.v. de resultaten van fig. 14.5 en 14.6.

14.4 Conclusies en aanbevelingen

De eerste conclusie is dat de lock-in versterker in de prakt~k

goed functioneert. De automatische faseregeling is b~ dergel~ke

metingen wat minder geschikt door afwezigheid van de chopfrequen
tie b~ geen fluorescentie. Dit is te zien in fig 14.5 waar b~

lage signaa1nivo's de uitgang nul wordt, b~ de overige metingen
is de fase dan ook met de hand ingesteld. Wat betreft de meet
resultaten valt te concluderen dat de constateringen in lit.23
met deze metingen bevestigd z~n. Mogel~k is er een verbetering
van het resultaat in fig 14.12 moge~k door wat trager te meten,
de meett~d is hier nl. ~ 75 sec; de tijdconstante van de lock-in
1 sec, b~ 12 dB/oct komt dit neer op ~=1,55 sec (zie hfst 8.2)
m.a.w. 2% van de meettijd wat meer is dan de 1% die in lit 23
p.27 als grens gesteld is. in deontladingsbuis
Een belangr~ke foutenbron is de absorptie van de laser~waardoor

de top van het profiel niet nauwkeurig vastligt. Een mogel~ke

oplossing voor dit probleem is tegel~k met de fluorescentie de
absorptie (bij schuin opges~elde bUis) te meten en deze m.b.v.
een ana10ge de1er op elkaar te delen. Dit kan eventueel v66r
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de lock-in versterker gebeuren (e.e.a. afhankel~k van de eigen
schappen van de deler) maar waarsch~nl~k beter d.m.v. een 2e

lock in versterker die he~ signaal van de powermeter(of foto
diode) verwerkt met dezelfde t~dconstante waarna de fluorescen
tie door de power wordt gedeeld en geplot. Een andere oplossing
is temperatuurmeting a.d.h.v. meting van de halfwaardebreedte
van het absorptieprofiel van de laserbundel waarb~ weI gezorgd
moet worden dat er nog laservermogen aanwezig is b~ v=vo•
De invloed van de chopfrequentie is met deze meetresultaten niet
aantoonbaar. Met de huidige meetopstelling wordt de chopfre
quentie beperkt door de t~dconstante van de photoncounter. Deze
is nl. minimaal 3.10-4 sec. dus een bandbreedte van 1/2n~=530 Hz
(3dBpunt), hetgeen de chopfrequenties beperkt tot 530 Hz immers
daarboven wordt het te meten signaal ook verzwakt volgens

2101og(1+(fc/530) ) dB (fc in HZ)~
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HFST. 15: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Het frequentiebereik van 100 kHz tot 1 MHz functioneert helaas
onvoldoende. De oorzaak is waarsch~nlijk gelegen in slechte aarding
en onvoldoende afscherming op de printen. Momenteel is het meet
gebied onbruikbaar vanwege de gestippelde C in fig 8.3. Deze
onderdrukt de schakelpieken bij lagere frequenties doch hierdoar
lig~ het 3 dB punt van de verschilversterker b~ 1,4 MHz. Door
verw~dering hiervan is meting binnen dit bereik nog wel mogel~k

doch met een kleiner dynamisch bereik. Aanbevolen verbeteringen
zullen nu per ~rint behandeld worden:
V.V.+LDF 2: de topdetector hiervan (dit geldt ook voor TD 2 en 3)
is waarschijnlijk te kritisch ingesteld, hij reageert vr~ snel op
ruispieken waarvan het maar de vraag is of ze inderdaad vervor
ming veroorzaken. E.e.a. is experimenteel te controleren, waar
schijnlijk moet de t~dconstante vergroot worden door de C van 1 uF
in de basis van de LED stuurtransistor, of de weerstanden aan de
uitgang van de comparator (270il) te vergroien.
M liz BF+M.V~ deze is, indien het meetgebied 100 kHz-IMHz ver
worpen wordt, te verbeteren door de HA5l95 te vervangen door
LF356. De weerstanden van 220n kunnen dan verw~derd worden en de
C van 10pF zodat een exacte replica van het schema in fig 7.3
ontstaat.
M2 z LDF2+U.V: De instelling van de offset in de uitgangsspanning
levert problemen,op. De drift van de LF356 is toch groter als
op grond van de specificaties mag worden verwacht en de offset
afregeling is vr~ kritisch. Er kan dan ook overwogen worden om
voor LF 356-1 oak een OP05 te nemen. Deze maatregel beperkt de
bandbreedte echter tot ~3kHz (d.i. bij lOx versterken,vMPlsinus
200 mVtt ) vanwege de lage slewrate.
Faseregeling: de handregeling is niet gelijkmatig over het regel
gebied verdeeld hetgeen ean bezwaar is. E.e.a. is te verbeteren
door toepassing van een 10 slagen potmeter.
Freguentiesynthesizer: deze is te verbeteren door de comparator
frequentie afhaniel~k mee te koppelen e.e.a. experimenteel vast
te stellen. Eventueel kan nog ge~xpirimenteerd worden met het
loapfilte~
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Cod.+I/O: hiervan kunnen de stuurl~nen A2-0,B3-0,CI-O,D2-0 ge
bufferd worden met "three-state" T.T.L.buffers (pull-up weer
stand gebruiken aan uitgang buffer i.v.m. CMOS interface). Hier
mee kan de besturing dan losgekoppeld worden van het frontpaneel
waardoor (via buffers) externe besturing mogel~k is.
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BIJLAGE 1

Gebruikte meetapparatuur

1) AM/FM functiegenerator Exact model 519 BG.
Nauwkeurigheid: hoofdgenerator: ±. 2~b (d.i. "draaggoli'")

AM/FM generator: ± 5% (A.JJlodulatie")
2) Verzwakker~ H~ 335 D

0-120 dB in stappen van 10; 50 ; 0,5 W.; DC-IOOO MHz.
3) A.C.voltmeter,(average responding): HP400F

spanningsgebied: 100 pV-300 V in stappen van 10 dB
nauwkeurigheid: 300 ~V-300V gebied: 20-40 Hz: ±.2%

40-100Hz: +1%
100Hz-IMHz:+!%

1-2Wllz: .±l%
2-4NHz: ±.2%

ingangsimpedantie: 10 Ivl.n. ,25pF.
~) R.M.S. Y91tmeter: HP3400A

spanningsgebied: 1 mV-IOO V in stappen van 10 dB
nau.wkeurigheid: 50 Hz- IMHz·: ±. 1%

?) Di~ital~ mulyi~eter: HP3466A
6) Oscil1oscoop: Philips~PM 3212
'])Frequentietel1er: General Radio 1192
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BIJLAGE 2

Gebru~kershandleiding

Aanbevolen wordt het apparaat al enige tijd (~10 min.) v66r ge
bruik in te schakelen.
1) Kies het gewenste frequentiegebied, bij f c=10q Hz kan het beste
het laagste gebied gekozen worden (dus b.v. f c=l kHz~neem "freq.
range" IG2 _10 3 } dit i.v.m. een betere onderdrukking van de har
monischen.
Verifieer of het referentiesignaal f r de juiste T.T.L. nivo's
heeft ("0"<;>< 0,8 V; "1"¢;>:>2 V.) en .sluit dit aan op de "Ref" in

gang. Blj lage chopfrequenties « 100 Hz) kan het enige tijd (~10

sec. max.) duren voordat de frequentiesynthesizer in lock is,
dit wordt aangegeven door de lock-indicator 1 (L1 1 (groene LED
op frontpaneel)).
2) Stel de tijdconstante in volgens: "'( >10/(lTfc ) (d.i. meetvoor
schrift: zie analyse LDF 2 hfst 4.3).
Bed,enk dat voor een <Iemping ("Attenuation/oct") £=12 dB/oct. .
geldt dat '"C:f=1,55~ (hfst 8.2) waarbij "Cf=de(met het 3 dB punt
corresponderende) tijdconstante van het filter is.
Bedenk tevens dat voor 0,1.10q

$ fc~ 10q en 't'=0,3.101- q het band
filter slechts een Q:::::: 8 heeft (zie hfst 7.2). Deze stand is dus
geschikt voor meting van snelle met weinig ruisbelaste signalen.
Dit in tegenstel1ing tot de overige standen waarbij Q~ 20 (exact
zie hfst 13 fig 13.2).
3) Stel de versterking ("gain") G1 in op lx, doe di t tevens met
de variabele regeling(G2). Voer vervolgens het ingangssignaal toe.
1ndien een van de topdetectoren (TD 1,TD 2,TD 3 (rode LED's op
frontpaneel) blijft branden, dient het signaal extern verzwakt
te worden. Voer vervolgens de versterking GloP tot een van de
topdetectoren blijft branden, schakel dan e~n stand terug.
4) Kies de automatische faseregeling of de handregeling (resp.
"auto","man".). Bij lage signaalnivo's raakt de automatische fase
regeling uit lock. Dit wordt aangegeven door lock-indicator-2
(L.1.2(groene LED op frontpaneel)). Bij gebruik van de.handrege
ling moet het uitgangssignaal m.b.v. de potmeter ("phase") op
een maximum afgeregeld worden m.b.v. de paneelmeter. Kies .bij
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sterke fluctuaties een grotere t~dconstante en/of demping.
5) Kies de gewenste polariteit van het uitgangssignaal m.b.v.
d~ "invert" schakels.ar en stel het gewenste nivo in m.b.v. de
variabele regeling G2 •
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BIJLAGE 3

Componentenopste11ing printen.
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APPENDIX

In rase carrier generator

Stageverslag door

~G.R. van Leeuwen )

~) Student Electrotechniek T.R. Eindhoven, Coach: Ir. K. Breukers (EEB)



-J-

IIL'loud

SurnmaX7

1.1 Inleiding

1.20pzet

2. Realisatie

2.1 Nuldoorgangsdetec~or

2.2 Spanningsgestuurde oscillatoren

2.3 Fasedraaiing

2.4 Fasedetectcr

2.5 Frequentie discriminator

2.6 Vangschakeling

2.7 Loopfilter

2.8 Bereikomschakeling

2.9 Voeding

3.1 Conclusies en aanbevelingen

3.2 Alternatieven

4. Colofon

5. Literatuur

~ap:.

1

2

4

6

6

8

9

10

11

12

13

16

17

18

20

20



-1-

SWZ1ar;r

A vrideband (5 octaves, up tc 1.7 Lc), hip:h dynamic (6J <iB)

in phase carrier generator is designed for use in N{ synch

ronic detection.

~easured specifications of a first realisation are discussed

vrith respect to the specific demands.

A few alternatives are treated briefly.
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1.1 Inle:.c.inf

l\:et een verrr;eniil,vuldirer, ['evelgd deor een laa,qdeorlatend

filter, kan men amplitudemodulatie (M.:) detecteren.

Er geldt

als

v1='Q-1sin('Jt+'p1) en v2='Q-2sin(t.>t+12)

met elkaar werden vermenigvuldigd en hun dubbelpreduct wordt

weggefilterd. Indien 'Q-2 geen amplitude infermatie bevat en

11=12 kan, met v2 als schakelfunctie - de zgn. carrier - voor

de M~-detectie een schakeling volgens fig. 1 worden gebruikt.

(vlg. Faatz 1930, p. 2-46)

..------------~p__--_nVB

~I

Synchrone detectie is een methode die in tot J dB slechtere

ingangs-signaal-ruis-verhouding nog dezelfde kwaliteit
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demodulatie cplevert als zender synchraniteit via bijvcorbeeld

emhullende detectie mogelijk zou Zijll (Wozencraft et aI, 1965,

p.527 e.v.). Vooral in situaties waar signaal- en ruisenergie

van dezelfde groottecrde zijn, levert dit vcordelen cpo

Een dergelijke situatie kan zich veordcen in sommige meetcen

dities binnen het eisenpakket veor een AM-demodulatcr antwerp

dat in het kader van een afstudeercpdracht wordt vervaardigd

door J.B.M. van der Peet onder begeleiding van Ir. K. Breukers

(TH Eindhoven, afd. E vakgroep BEE) ten behoeve van de afdeling

Natuurkunde (vakgroep ND) van diezelfde TH.

In de stage, die met dit rapport wordt afgesloten, is getracht

een carrier

v2=Asin(wot+l,) ,

met A een constante te realiseren.

De moeilijkheidsfactor, welke dit streven tot meer dan een

sinecure maakte, is gelegen in de randvoorwaarden m.b.t. A en

de frequentie v • Amplitude A dient constant te blijven bij een
o

ingangsamplitude-variatie van meer dan 60 dB en~ dient waarden
• 0

van 27t.170, 2 7r.1700, 27r.17000, 2Tt'.170000 en zelfs 27r.1700000

[rad/sJ te kunnen aennemen.
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1.2 Onzet

De gekozen oplossing voor dit probleem valt uiteen in twee

stukken: Een breedband nuldocrgang-detector en een PLL.

De nuldoorgangdetector (fip,.2) levert een blokgolf met grond

frequentie f , verkregen uit het meetsignaal. Deze blokgolfo •
stoot een PLL-systeem aan, dat met weinig fasejutter een daar-

mee 90 0 in fase verschoven blokgolf en een ~n fase met het

ingangss:ignaal genereert. De 90 0 golfvorm 'lockt' de PLL, het

in fase signaal is beschikbaar voor de gewenste AM-detectie.

IJUI
lock-indicato r

t
j FD I ~---I1 I

T ,

In
IT PO #10- f.-keuze

---t ~--

90·
O· . 2 veo ..-.-i INV ~'--- -.

Fig.2. Blokschema van de carrier-generator.

Om zeker te zijn van correct invangen wordt een gecombineerde

lock-indicator annex vangschakeling toegevoegd, terwijl de

keuze van de middenfrequentie f ::c.J /21t gepaard gaat met een
o 0

per middenfrequentie geoptimaliseerd loopfilter. ~)

~) De hier gebruikte ongedefinieerde termen en symbolen zijn
o~tleend aan Faatz (1980).



De tweedeler verzorgt de feitelijke 0 0 en SOG faseverschuiving

(freQuentie onafhankelijk), de veo draait dus op 2fo•

De inverter I}TV is noodzakelijk vanwege de gekozen oplossing

voor de middenfrequentie omsch~~eling.
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2. Realisatie

2.1 Nuldoorgangsdetectcr

Een nuldoorgangsdetector, die over een zeer grote bandbreedte

zonder fasedraaiing dient te werken, zou het gemakkelijkst te

realiseren zijn met een'zeer breedbandige operationele versterker,

die in verzadiging wordt gestuurd. Bij een versterking van 1 (mV]

naar 5 [V) (toptop) tot frequenties boven 1,7 (W..Hz] is dan een

eenheidsversterkingsbandbreedte (unity-gain) van meer dan

8,5 (GHz] noodzakelijk. Zulke opamps bestaan (nog) niet.

Wij hebben de beschikking over opamps met een unity-gain van

250 [MHz]- zonder offset compensatie -en een snelle (12(j:ls])

comparator. Door de DC-component, resulterend na versterking

met twee van genoemde opamps, over de gehele trap tegen te

koppelen, wordt een actieve offset-regeling verkregen met een

fout, niet groter dan de eigen offset van de tegenkoppelver

sterkertrap (die evt. w~l is weg te regelen). De sC4akeling i5

een verbeterd ontwerp n.a.v. een schakeling van Van Rooij (1980).

De buitengewoon stabiele werking, ondanks de grote bandbreedte

en de hoge totaalversterking, wordt verkregen door de dubbele

amplitude begrenzing en de lage impedanties.

Door fasedraaiing in de opamps en tengevolge van de diode

capaciteiten is een fasefcut gemeten tussen in- en uitgang van

60 0 bij 1,7 [MHz1, 90 bij 170 [kHz] en minder dan 50 bij de

andere middenfrequenties.

De erachter geschakelde comparator verandert de fase niet

meetbaar en levert een infase (2) en een tegenfase (g) -sig

naal op TTL-niveau (fig. 3). Bij nameten blijkt de minimale

amplitude waaruit een TTL-golfvorm resulteert, welke de scha

keling nog tot locken aanzet 300 ~v1 te bedragen voor de

laagste drie bereiken, 600 [~VJ bij 170 [kHz] en 2,8 [mV] bij

1,7 [MHz].

Door de ingangsbegrenzing is er geen maximaal niveau anders

dan resul terend in het opblazen van de ingangsweerstand.•

De genoemde minimum amplitudes kunnen waarschijnlijk nog iets

verlaagd worden door in de tegenkoppelversterker offset com

pensatie toe te passen.
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2.2 Snanninps€estuurde oscillatoren

Per oiddenfrequentie f
o

gebruiken we een aparte VCO, die d.m.v.

een laag-actieve 'enable'-ingang is uit te schakelen (~ SN

741S124). Een afgeschakelde uitgang is hoog. AIle uitgangen

worden opgeteld met een quad-M~D schakelingetje.

De aan de VCO's aan te"sluiten capaciteiten CVCO z~Jn z6

gekozen, dat ze bij 2 [v] stuurspanning, ca. halverwege het

totale regelbereik van 0 - 4 [V] , oscilleren op het dubbele

van de betreffende f -waarde.
o

De VCC's geven een half-T-blok af met TT1-niveaus. De opge-

meten regelkarakteristiek ziet er in formulevorm uit als:

10-6
f VCO =2. ----C .(J5+24.V.) [Hz]

VCC ~n

De 'range'-ingang van de oscillatoren is ingesteld ap onge

veer 1 [V], dit levert de meest steile, lineaire karakteris

tiek (Van der Peet,·mand. camm.).



2.3 Fasedraaiing

De uitgang van de MJD-poorten schakelin~ stuurt een ~S-flip

flop, opgebouwd uit twee quad NAND's en een invertertje.

In het tijddiagram (fig. 4) zien we, dat bij aansturing met

een ~ T blok met frequentie 2f van de halve frequentie f
o 0

. 0
aIle signalen met onderlinge faseverschillen van 90 beschik-

baar zijn (Stoelinga, mond. comm.).

Fig. 4. Tijddiagram van de als fasedraai end element en twee

deler geschakelde MS-flipflop. De getallen correspon

deren met signaallijnen in fig. 3.



-1J-

2.4 Fasedetector

De fasedetector bestaat uit een synchrone-detectie schake

ling in geintegreerde verm met deor ons ingestelde streom

1=1,46 [mAl en collectorweerstanden R=1[k~].

In verband met de gelijkspanningsinstelling en om de TTL

spanningen terug te brengen tot een voor het Ie verteerbare

1 [vttJ (maximaal) worden de nUldoorgangsdetectie-uitgangen

(tegen de 5 [V] voeding) en de tweedeler-uitgangen (tegen

aarde) met een factor 5 verzwakt.

De versterkingsfactor is maximaal ingesteld.

De resulterende collectorspanningen die de uitgang vormen,

worden in tegenfase opgeteld, zodat de gemeenschappelijke

gelijkspanningscomponent wegvalt.

De gehele schakeling is symmetrisch uitgevoerd en bevat geen

frequentieafhankelijke cnderdelen, m.u.v. eventuele para

sitaire;
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2.5 Freguentie discriminator

In 'lock' zal een PLL aan de ene ingang s)o faseverschil

vertonen t.o.v. de andere ingang (Faatz, 1930). Wij hebben

de beschikking over een daarmee weer sao in fase verscheven

signaal. In lock is zodoende deze laatstgenoemde In fase

met de nuldoorgangsdetectoruitgang. bit levert, gebruik

makend van eenzelfde schakelwijze als bij de fasedetector

vU=~~1~2cos(¢1-12)=~~1~2'

waarbij we ervan uitgaan, dat de dubbele frequentie wordt

uitgefilterd. ~1 en ~2 zijn constant. De waarde van V u is

dan maximaal en elke andere situatie, zoals valse lock,

frequentiegelijkheid met fasefout etc. kan worden opgemerkt.

In ons geval geschiedt dat met een als comparator gescha

kelde, gewone opamp met instelbare drempel. De uitgangsspan

ning van de comparator stuurt een als schakelaar ingestelde

J-FET, de uitgangsstroom stuurt via een stroombegrenzende

weerstand een als lockidicator bedoeld, antiparallel gescha

keld, tweekleurig LED-paar.

In geschetste constellatie zijn de ingangen van de optelamp

t.o.v.de fasedetector gezien, verwisseld t.b.v. de juiste

aansturingspolariteit van de FET. De dubbelfrequentie-fil

tering wordt hier bereikt via twee condensatoren resp. over

de collector weerstanden van de synchrone detector als over

de comparatoringangen.
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2.6 Vangscha~eling

Bij ingeschakelde FET, d.w.z. bij cngelijke frequenties,

laadt of cntlaadt een blokgclfcscillatcr (ca. 1[Hz]) de

loopfiltercondensator, zodat we aan de loopfilteruitgang

een driehoeksspannig verkrijgen, die de veo door het totale

regelbereik zvdept, waarbij invangen plaatsvindt, wanneer

de beide frequnties (bijna) gelijk zijn, wat weer tot gevolg

heeft dat de de vangschakeling afslaat.
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2.7 Locpfilter

In het schema (fig.3) vindt men de opbeuw van het loopfilter:

een simpele cenfiguratie, leidend tot een tweede erde Ius

met een door zeners verkregen begrensde uitsturing en een

met een potmeter in te stellen referentieniveau, te kiezen

in het midden van het ~CO-regelgebied, dus op ca. 2 [V].

Aangegeven is tevens, hee veor elk frequentiebereik, dus

voor elk der f instellingen, een optimaal loopfilter kan
o

worden gemaakt. Kiezen we veor een vaste demping ~ -tennen

weer uit Faatz (1980) - en een ruisbandbreedte B in een
n

vaste verhouding tot de ingestelde f , dan hoeft slechts,
o

zoals aangegeven, de loopfilter condensator C
L

te worden

emgeschakeld. Dit emschakelen gebeurt door MOSFET schake

laars (2 maal CA 4016), met tegenover de loopfilter weer

standen R1 en R2 verwaarloosbare 'on'-weerstand.

We vinden dan uit par. 2.2, dus na tweedeling:

. Ko=27t.24 •. 10-6/Cvco [rad/s]

en weer uit Faatz (1980):

Kd=2 .I.R/li:=2.1 ,46.10-3 .1.103 [V/radj ,

zodat we mogen schrijven:

[
-1

KoKd=alCVCO s ]

met a een constante.

Eveneens gebruikmakend van Faatz (1980)-relaties:

B -8
1

(4~ +1I ~) .'"n n

=i (4·~·'t'2·CJn +2/('t'2 otVn))·wn

_ R
2

C
L

.K
o
K

d
+ __1__

- 4 R
1

C
L

1 R2 a
= 4' (R

1
C

VCO
(1 )

Maar we kiezen een vaste B If , zeg B =bf , dus met de renon 0

latie uit par. 2.2 en f VCO =2f
o

' blijkt:

(2 )
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met b,c constanten.

Uit gelijkstelling en herschrijven van (1) en (2) blijkt,

dat onder de ger,even vGorwaarden m.b.t.~en Bn , CL en CVCO
recht evenredig zijn en aangezien voor bereikomschakeling

in feite aIleen CVCO werdt emgeschakeld, meet bij f o veran-

dering aIleen C
L

evenredig worden aangepast. De uit de

keuze ~ =~(2 en B =0,1 of volgende waarden veor CL en c..;)nn 0 -

vindt de lezer in tabel I.

Tabel 1. Natuurlijke frequentiew n en loopfiltercapaciteit CL
bij B~=O,1 fo' ~ =iV2, R1= 620 [kJI), R2= 94[k.l] •

f [Hz] (.,J [rad/s1 CL [F]
0 n

170 32 0,47

1k7 320 47kp

17k 3k2 4k7p

170k 32k 470p

1I\':7 320k 47p

Voor zover na te gaan door invloed van de vangschakeling,

blijkt een vaste R1 , R2 , C
L

-combinatie tot betere resul

taten te leiden. Voor R1= 120 [k.n.~ R2= 22 (kJl, CL= 0,1 V-F]
vinden we de in tabel II uitgezette waarden voor K Kd,O ,o n
~ en B .

n

Tabel II. Loopfiltergrootheden bij vaste keuze voor R1 , R2
en CL

f [l-rz1 KoK
d

rs-1] c..> [rad/s] B [Hz) B /f (%)
0 n n n 0

170 300 160 0,17 130 76

1k7 3.103 500 0,55 270 16

17k 3.104 1600 1 ,7 1500 9

170lc 3.105 5.103 5.5 4 81,4.10

11;:7 3.106 16.103 17 5 81 ,4.10
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Bij realisatie van deze laatste combinatie vinden we, ook

voer het laagste f bereik, waarbij ~n~ ~n B cngunstip,e
o n

waarden lijken aan te nemen, ond~(s in het stuursignaal

voor de VCO aanwezige dubbele frequentie (340 rHzl), ja

zelfs onder condities met jutter cp de uitgang van de nul-
edoorgangsdetector een keurig vaste, 90 met het ingangssig-

naal in fase verschoveh blOkgclf. De hogere bereiken zijn

~f optimaal of hebben tenminste een beperkte ruisbandbreedte

(8 tot 16 %), waarbij het invangen door de vanghulp verze

kerd wordt. Een beperkte aanpassing in de vorm van CL ver

groting ,'uitsluitend in de laagste middenfrequent instel

ling zou overwogen kunnen worden.
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2.3 Bereik oms chak elinp;

De con~andGlijnen A tim E krijgen een vGcrinstellinv, naar

aarde. Er wordt 5 [V] op de betreffende lijn gezet, wil

het cvereenkomende bereik worden ingeschakeld. Aangezien

dit in de overige onderdelen van de JlliI-demodulator gebeurt

middels een binaire code in 3 bits, overeenkomend met die

uit de eerste 5 schakelaars in een CA 4051 demultiplexer,

kan zo'n IC dienen als decoderschakeling, fig. 5.

Ii"
J)
c
8.,.'" ,q .~Y

".08 '/1

40

fH6 ,

Fig. 5. Decodeerschakeling met CA 4051.
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2.9 Voeding

AIle geheel analoge IC's worden gevoed uit ~ 12 [V] , waarbij

de vermenigvuldigers een ongeveer 5,2 [vl lagere spanning

op de collectorweerstanden zien door een spanningsreductie

over een gebufferde 1,8 [k~l weerstand.

De TTL- en MOS-IC's worden uit + 5 [V] en aarde gevoed, de

comparator (AM 686) uit + 5 [vl en -12 [V] min de zenerspan

ning (6V2), dus uit + 5 en - 5,8 Volt.

De voeding van de VCO-IC's wordt voor beide spanningsingangen

verzqrgd met dezelfde 5 [vJ als de gewone TTL, waarbij een

buffercondensator van ca. O,5~] voor ontkoppeling zorg

draagt.
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3.1 Conclusies en aanbevelingen

De amplitudeeis voor deze schcl<eling, het inlocken over

een dynamiek van zo'n 60 dB wordt nipt gehaald, misschien

met uitzondering van het hoogste frequentiebereik. Een kleine

verbetering is wellicht nog te behalen door een offset com

pensatie op de DC-tegenkoppelversterker-opamp aan te brengen.

De faseeis wordt voor het hoogste gebied niet gehaald wegens

de fasedraaiing in de nuldoorgangsdetector. Een simpel fase

draaiiend netwerk in de gemoduleerd-signaal-lijn van de

eigenlijke AM-demodulator met evengrote faseverschuiving

(60 0 bij 1,7 [~~zJ, ca. 90 bij 170 [kHz]) heft dit nadeel

op. De fasefout in de nuldetector voor de andere frequenties

en de fasedraaiing van aIle frequenties in het PLL-gedeelte

blijven beneden de 50. Deze overblijvende meetbare fout is

het gevolg van het niet precies 50 %zijn van de duty-cycle

van de VCO's, zie fig. 4. am dit te verbeteren kan men over

gaan op 4-deling (i.p.v. 2), maar de dan afnemende flank-.
steilheid der TTL-golfvormen doet echter meer kwaad dan

goed. Bovendat krijgen we dan problemen met de eenduidig

heid der startfasen na inschakelen of omschakelen.

Een aanpassing van het loopfilter kan, als gemeld, achterwege

blijven, misschien met uitzondering van het laagste bereik,

waar een verhoging van CL tot enkele~F de waarden van ~ en

Been wat normaler aanzien zou kunnen geven. Nogmaals, nood-
n

zakelijk lijkt dit echter niet.
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3.2 Alternatieven

Naast het opvoeren van de veo frequentie en het deeltal

(2,4 en zelfs ho~er) kan men met een andere methode het

gestelde doel bereiken. Ironers, indien de PLL kan locken

op de nuldoorgangsdetector output en in lock daarmee een

90 0 in fase verschoven signaal produceert, kan m~t dit 90 0

signaal een tweede PLL in lock worden gebracht, deze is dan

90 + 90 = 180 0 uit fase,door inverteren keurig in fase te

brengen met f • De veo draait dan op de gewenste middenfre-
o

quentie f zelf. Deze methode vereist echter zeker tweevoudigeo
omschakeling van frequentieafhankelijke componenten, nl. van

beide veo's en. bij gebruik van geintegreerde PLL's.zelfs

een viervoudige omschakeling: in beider veo's en in de loop

filters. Een ander nadeel is dat geintegreerde PLL-systemen

meestal passieve filters bezitten. zodat een steady-state

fasefout verwacht moet worden (Wet van behoud van ellende).

Tenslotte zou een IDiIS-waarde metin~ na ampli'tude detectie.
de fase van het binnenkomende signaal kunnen bijsturen,

tot maximale output is verkregen. In de te ontwerpen ont

vanger is nl. f aanwezig in de vorm
o

u=usin tw + e)
o

met onbekende e. Een blokschema vindt men in fig. 6. Dit

idee is in deze stage niet verder op haar merites onder

zocht.
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Fig. 6. Blokschema van een alternatieve schakelwijze voor

synchrone detectie, als een carrier met onbekende

fase voorhanden is. De fasedraai er kan ook in de

f -lijn worden opgenomen.o
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