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SAMENVATl'ING

Bij multimodus glasvezels treden er koppelingen op tussen de verschil

lende modi. Deze koppelingen kunnen beschreven worden d.m.v. koppelfactoren.

om de koppelfactoren te kunnen bepalen verrichten we differential mode delay

metingen. In hoofdstuk II en III wordt bier nader op ingegsan.

Hoofdstuk IV beschrijft de meetopstelling en duidt het probleem van tijds

jitter san. Met het gegeven Dpo-systeem is het niet mogelijk om de differen

tial mode delay metingen voldoende nauwkeurig uittevoeren. Dit probleem kan

het hoofd geboden worden met een stabiele Delay-Line.

In hoofdstuk V worden enkele criteria afgeleid waar zo'n Delay-Line aan moet

voldoen en in hoofdstuk VI en VII wordt een stabiele digitale Delay-Line,

zoals die gerealiseerd is, beschreven.

De verwachting is dat het m.b.v. de gerealiseerde Delay-Line weI mogelijk is

om de metingen voldoende nauwkeurig uittevoeren.
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Binnen de vakgroep Telecommunicatie (EC) is een groep die werkt aan

lijncommunicatie in het algemeen en glasvezelcommunicatie in het bijzonder.

Glasvezels werden enige jaren geleden geintroduceerd als het nieuwe commu

nicatie medium voor de toekomst, dit door de vele voordelen die ze bieden

t.o.v. conventionele kabels.

Multimodus glasvezels hebben vooralsnog enige voordelen t.o.v. monomodus

vezels en deze worden hedentendage het meest gebruikt voor communicatie

sy-stemen.

Om transmissie eigenschappen van practische graded-index vezels te kunnen

voorspellen, is het noodzakelijk om enkele parameters te meten. Een belang

rijke parameter is de koppelfactor die de modus mixing tussen twee modi

beschrijft.

Binnen de vakgroep Telecommunicatie worden o.a. metingen verricht aan glas

vezels. En binnen het kader hiervan worden differential mode delay metingen

gedaan om de koppelfactoren te kunnen bepalen.

Het in dit rapport beschreven afstudeerwerk heeft betrekking gehad op deze

metingen en een groot gedeelte van de afstudee~eriode werd besteed aan het

ontwikkelen van een stabiele digitale vertragingslijn.
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Hoofdstuk II THEORETISCHE ACBTERGROND

2.1 Het meten van koppelfactoren

In [1] wordt een methode beschreven voor het meten van koppelfactoren.

Het ingangssignaal van de glasvezel bestaat uit een reeks van pulsen. De

uitgang van de glasvezel wordt geleid naar een mode-analyser, die als out

put het vermogenssignaal P. (t) van het i-de kanaal geeft. Van het signaal
J.

P.(t) kunnen we de energie E. en de centrale tijd T. als voIgt berekenen.
J. J. J.

CIO

Ei = fPi ( t) dt
-00

00

jt.Pi(t) dt
T. = -;;..;00:;:;- _

J. 00JPi(t) dt
-00

(1)

Verder kunnen we de groepsloopsnelheid v. berekenen uit het index-profiel
J.

van de glasvezel.

M.b.v. E., T. en v. kunnen nu de koppelfactoren berekend worden. In het prac-
J. J. J.

tische geval is er echter een beperking aan het oplossend yermogen van de

mode-analyser. Zie [2]. Omdat het derhalve bij een multimodus glasvezel

niet mogelijk is om elke modus afzonderlijk te analyseren, creeren we een

aantal subkanalen. Dit doen we door ruimtelijk te filteren.

Een subkanaal wordt gevormd door licht te bekijken dat van een klein ringe

tje, met dikte Ar en straal r, van de kern komt en het vezeleinde verlaat

onder een hoek 0( met de as t0( I a <. 0< (. 9+ b. 9 1. Zie fig. 1.

__' ~~e
___ .. ~It:.. _

VE.Z.~L

a) b)

Fig. 1: Het definieren van een subkanaal.
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De uitgangspuls van een glasvezel kunnen we nu opgebouwd denken uit de ver

schillende deelpulsen voortkomend uit de verschillende subkanalen. Van het

licht in zo 'n subkanaal berekenen we de energie en de centrale tijd. Hieruit

kunnen vervolgens de koppelfactoren berekend worden.

2.2 Het meten van koppelfactoren bij verschillende inputverdelingen.

Wanneer we aan de ingang Un subkanaal aanstralen, dan zal, door de on

derlinge koppeling van de verschillende kanalen, bij meerdere kanalen een

output ontstaan. De output zal afhankelijk zijn van de koppelfactoren en de

manier van inkoppelen.

De in- en outputs kunnen we in een matrix-verband weergeven, en de koppelfac

toren kunnen bij verschillende inputverdelingen berekend worden.

In dit geval moeten we ook het intredende licht filteren. Deze filtering is

echter precies hetzelfde ala de filtering die aan het einde van de glasvezel

toegepast wordt om de verschillende subkanalen te kunnen analyseren.
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Hoofdstuk III RET CREEREN VAN SUBKANALEN DOOR MIDDEL VAN

RUIMTELIJKE FILTERING

3.1 Filtering van het uittredende licht

We bekijken het uittredende licht aan het einde van de vezel. Dit wordt

ruimtelijk gefilterd door het plaatsen van diafragmas in het nabije en verre

veld.

In het nabije veld laten we alleen het licht door dat komt van een ringetje

op het vezeleinde, met dikte~r en straal r. Dit gebeurt door een vergrote

afbeelding te maken van het vezeleinde, en op de plaats van deze afbeelding

een ringvormig diafragma neertezetten met dikte ~ en straal R. Zie Fig. 2_

F is de brandPUntsafstand van de lens •

.,.,...,....----10......-

L£N5.

.6....

Fig. 2: Filteren in het nabije veld.

In het verre veld laten we alleen het licht door dat de vezel verlaat onder

een hoek ex met de as \ 0<.19<.0<. < 9+~Q1.
Hiertoe plaatsen we een ringvormig diafragma in het brandvlak van de lens,

omdat alle stralen die het vezeleinde onder dezelfde hoek verlaten door het

zelfde punt gaan in het brandvlak. Zie Fig. 3

veZE.L

LIlN~ OI.AFRA.6HA.

Fig. 3: Filteren in het verre veld.
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In het practische geval kunnen we het verre veld benaderen door de opstel

ling van Fig. 4. Onder de voorwaarde dat de afstand L van het vezeleinde

tot de lens veel groter is dan de dikte D van de glasvezel.

In dat geval geldt: 91 ~ 9'2. •

1

o

L

Fig. 4: Benadering van het verre veld;

voor L"»D geldt 9 t ~ 9'2,. •

Door filteren in het nabije- en verre veld te combineren, wordt precies het

licht van een subkanaal doorgelaten. Dit subkanaal is zo gedefinieerd in 2.1

3.2 Filtering van de lichtbron

Het licht van een bron wordt, voordat het op het beginvlak van de vezel

valt, op een zelfde manier gefilterd.

We plaatsen een lichtbron in het brandvlak van een lens. Hierachter komt

een ringvormig diafragma en van dit diafragma maken we een afbeelding op

het beginvlak van de vezel. Zie Fig. 5.

--- ------------

LIi.N\

Fig. 5: Filtering van de lichtbron•

• In deze figuur, en ook in de volgende figuren is steeds een rotatie

symmetie verondersteld.
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3.3 Simulatie van ringvormige diafragmas

We maken niet gebruik van een l"ingvormig diafragma, maar van een rond

diafragma (gat). Door twee verschillende diafragmas van elkaar aftetrekken,

knnnen we een ringvormig diafragma simuleren.

~u
6a 9

___ - u __, _

Fig. 6: Variabelen voor het definieren van een aantal kanalen.

Eerst wordt het licht onderverdeeld in verschillende kanalen. Zie Fig. 6.

1) Licht van plaats r<.R, met 0<..::.9

2) Licht van plaats r.::. R, met e(.0<<..e~6.9

3) Licht van plaats R.::. r <.R+tJt, met 0<.<0

4) Licht van plaats R<. r <. R+&<, met 0<.0<.<..e-T~e

Het licht in kanaa] 4) is het licht dat we willen doorlaten.

Met de verschillende combinaties van de twee diafragmas kunnen we het

volgende licht doorlaten:

Diafragma voor e
grootste

grootste

kleinste

kleinste

Diafragma voor R

grootste

kleinste

grootste

kleinste

Doorgelaten licht

1,2,3,4 =W1
1,2 =W2
1,3 = W

3
1 =W4

Het licht in kanaal 4) wordt nu bepaald door:
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4.1 Beschrijving van de meetopstelling en van het signaal verwerkend

systeem

In fig. 7 op page 13 zien we de meetopstelling, die het uitgangspunt

zou gaan vormen voor de metingen. In deze opstelling zijn de diafragmas

voor en na de vezel weggelaten.

Een pulsgenerator geeft een triggerpuls, die naar de triggermodule van de

laser gaat. Bij eIke triggerpuls geeft de laser een optische puls. Deze

optische puIs doorloopt een glasvezel en valt hierna op de detector. Het

signaal van de detector wordt m.b.v. een sample oscilloscope zichtbaar ge

maakt. De sample oscilloscope wordt eveneens getriggerd met de puls uit de

pulsgenerator. Omdat er een bepaalde propagatietijd is van de optische puIs

door de vezel, moet de triggerpuls voor de sample oscilloscope vertraagd

worden. Dit gebeurt in de Delay-Unit van de sample oscilloscope.

Het signaal verwerkend systeem is een meetsysteem van Tektronix.

Het hart van het meetsysteem is een digitaliserende oscilloscope, die be

staat uit een sample oscilloscope met geheugen en een digitalisator

met signaaluitmiddeling. De digitalisator digitaliseert het signaal in 512

punten.

Verder bestaat het systeem uit een minicomputer, een extern geheugen en

weergave apparatuur, zoals een videoscherm en een plotter.

Het systeem is uitgerust met een software operating system genaamd TEK SPS

BASIC, die de hardware bestuurt en voorziet in complexe mathematische meet

algoritmes.

Hiermee is het dan vrij eenvoudig mogelijk om de energie en de centrale tijd

van iedere puls te meten, nodig voor het berekenen van de koppelfactoren

(zie par. 2.1).

4.2 De temperatuur afhankelijkheid van de Delay-Unit en een Manier om

deze te compenseren

Wanneer we de centrale tijd van een puls meten, gaat het ons niet om

een absolute tijd, maar belangrijk zijn de tijdsverschillen met andere pul

sen. Het is dan ook van groot belang dat de vertraging in de oscilloscope
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uitermate stabiel is. Dit is echter niet het geval. De vertraging is duide

lijk temperatuur afhankelijk.

Daarom is gezocht naar een Manier om het verloop van de vertragingstijd te

compenseren.

Een mogelijke Manier zou z1Jn om van de optische pula voor de vezel een ge

deelte aftetakken. Dit signaal wordt met een externe stabiele vertragings

lijn vertraagd, en hierna opgeteld bij het oorspronkelijke signaal. Het

dient dan als een referentie puls.

De vertraging staat zo ingesteld, dat de referentie puls vlak na het eigen

lijke signaal komt. We berekenen dan zowel van het signaal als van de refe

rentie pula de centrale tijd, en we relateren alle tijden aan de centrale

tijd van de referentie puls.

Een andere Manier is om de pulsgenerator te vervangen door een apparaat dat

zowel de triggerpuls genereert als een vertraagde PUls. De vertraagde puls

moet stabiel zijn t.o.v. de triggerpuls en dient weer als referentie puIs.

Beide manieren hebben zowel voor- als ~adelen.

Het voordeel van de eerste Manier is dat de jitter van de triggermodule van

de laser nu ook geelimineerd wordt. Het nadeel is dat de vertragingslijn

analoog moet zijn, of tenminste een combinatie van analoog en digitaal.

Van de tweede Manier is het voordeel dat de vertragingslijn geheel digit8al

uitgevoerd kan worden. Het nadeel is dat de jitter van de triggermodule nu

niet geelimineerd wordt.

Omdat het bijna onmogelijk is om een analoge vertragingslijn te bauwen, die

aan de allerhoogste eisen voldoet, qua stabiliteit, is gekozen voor de twee

de Manier. En de definitieve meetopstelling wordt dan de opstelling van

fig. 8 op page 14.
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BET AFLEIDEN VAN CRITERIA WAARAAN DE DELAY-LINE

MOEI' VOLDOEN

5.1 Inleiding

Zoals beschreven in par. 4.2 zijn er twee principieel verschillende ma

nieren om de Delay-line uittevoeren. Er is gekozen voor die manier, waarbij

in ~~n schakeling zowel een triggerpuls als een vertraagde puls gegenereerd

worden. Wanneer beide pulsen met een klok gesynchroniseerd worden, heeft

dit als voordeel dat de Delay-Line geheel digitaal uitgevoerd kan worden.

Met de triggerpuls kunnen we nu zowel het eigenlijke vertragingsgedeelte als

de triggermodule van de laser sturen.

Deze manier geniet de voorkeur, omdat de jitter in de triggermodule van de

laser erg klein is en omdat de jitter in een eventueel analoog gedeelte van

de Delay-Line veel groter geschat wordt.

In het vervolg wordt de schakeling, die zowel de triggerpuls genereert als

de vertraging verzorgt, in zijn geheel Delay-Line genoemd.

Voordat we de criteria kunnen omschrijven, waaraan de Delay-Line minimaal

moet voldoen, moet er eerst nader ingegaan worden op de overige componenten

"en de meetnauwkeurigheid waarmee gemeten kan en moet worden.

Verder wordt er van nu af aan onderscheid gemaakt tussen korte duur- en

lange duur stabiliteit. Het eerste is een random jitter en kan vaak door

uitmiddelen geelimineerd worden. Het tweede beschrijft het verloop van een

grootheid een kant uit, dit t.g.v. temperatuur effecten.

5.2 De overige componenten van de meetopstelling

Wanneer we weer uitgaan van de meetopstelling waarvan het blokschema is

getekend in fig. 8 op page 14, dan zien we behalve de Delay-Line nog twee

andere mogelijke bronnen van jitter. De vezel zelf en de detector worden

geacht een verwaarloosbare jitter te bezitten.

Ook bij de lasermodule is geen jitter geconstateerd. De fabrikant geeft op

dat de jitter kleiner is dan 30 psec, maar waarschijnlijk is deze nog klei

ner. Indien nodig kan de triggermodule temperatuur gestabiliseerd worden.

De meet-oscilloscope heeft een jitter kleiner dan 20 psec. De oscilloscope

heeft echter ook een knop high-resolution. In deze stand worden een groot
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aantal samples uitgemiddeld.

De jitter van de oscilloscope is gemeten met een meetopstelling waarvan het

blokschema is getekend in fig. 9.

PUL~- 2.0 m
~"'" P~~.I(.

6 &: NEllA.TO"" lCAQEI. ~oOP

T'llcaC'aEIl
1N

I
Fig. 9: Blokschema van de meetopstelling voor het meten van

de oscilloscope jitter.

De 20m kabel is nodig om de inputpuIs een bepaalde tijd te vertragen t.o.v.

de triggerpuls.

In Bijlage I zien we de positieve flank van een puIs en wanneer we twee be

grenzende lijnen trekken voor het signaal dan zien we dat het signaal bin

nen 5 psec constant is.

De eerste eis waaraan de Delay-Line mo~t voldoen is dat zijn eigen jitter

niet groter mag zijn dan die van de overige componenten. Daarom stellen we

dat de jitter van de Delay-Line kleiner moet zijn dan 10 psec.

5.3 De meetnauwkeurigheden

Een voorbeeld van een signaal zoals dat van de detector komt zien we

in fig. 10.

Fig. 10: Een voorbeeld van een gedetecteerd signaal.
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In dit geval beslaat de puls een tijdsraam van 50 nsec. Zoals gezegd in

par. 4.1, digitaliseert de digitaliaator het signaal in 512 punten. De af

stand tussen twee opeenvolgende punten bedraagt dan ongeveer 100 paec.

Wanneer we de centrale tijd van een deelpula berekenen, dan 'gebeurt dit

d.m.v. een integratie-procedure. Hierdoor worden digitaliaatie fouten uit

gemiddeld en de centrale tijd kan veel nauwkeuriger dan met een resolutie

van 100 psec berekend worden.

Bovendien geldt fig. 10 voor een bepaalde lengte van de vezel (bv. 2 km).

Wanneer we een kortere vezel nemen, dan wordt de pulsspreiding geringer

en kunnen we bY. volatsan met een tijdsraam van 20 nsec. Ook de afatand

tussen twee digitalisatie punten wordt dan kleiner, namelijk 40 paec.

om de koppelfactoren goed te kunnen bepalen is het nodig om de centrale

tijd van de deelpulsen zo nauwkeurig mogelijk te meten.

Daarom stellen we ook hier dat de bijdrage tot jitter van de Delay-Line

kleiner moet zijn dan 10 psec. Due de Delay-Line moet stabiel zijn binnen

10 psec.

Deze eis geldt zowel voor de korte duur- ala de lange duur stabiliteit. We

willen immers op de eerste plaats de centrale tijd van ~~n deelpula zo

nauwkeurig mogelijk bepalen, maar bovendien willen we alle centrale tijden

san elkaar kunnen relateren. En dat laatate houdt in dat de Delay-Line ata

biel moet zijn binnen 10 paec gedurende de gehele meettijd van de verachil

lende deelpulsen. Dit laatate kan bY. ~~n uur in beslag nemen.

5.4 Stapgrootte van de Delay-Line

Afhankelijk van de lengte van de vezel moet de Delay-Line een bepaalde

vertraging hebben. De vertraging is echter alleen intestellen in veelvouden

van de klokperiode.

Verder willen we dat de referentie puIs na het aignaal komt, en ongeveer

0.1 gedeelte van het tijdsraam in beslag neemt. Dit laatste houdt in dat de

vertraging intestellen moet zijn binnen 0.1 van het tijdsraam dat we be

schouwen. Gaan we uit van een tijdsraam van 50 nsee, dan betekent dit, dat

de klokperiode kleiner dan 5 nsec moet zijn, oftewel een klokfrequentie

groter dan 200 MHz. Voor een kleiner tijdsraam zal de frequentie evenredig

hoger worden. Dit levert een aantal bezwaren Ope
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- Het is moeilijk rechtstreeks een stabiele kristaloscillator te maken voor

frequenties groter dan 100 MHz.

We hebben dan een frequentie-vermenigvuldiger nodig. De afwijking van een

50% output duty cycle komt dan rechtstreeks ala jitter op de uitgang.

Zie fig. 11.

•
•

t.

t ..

..
..

Fig. 11: Jitter t.g.v. een afwijking van een 50% duty cycle.

- Het frequentiebereik van de digitale componenten is beperkt.

Daarom kiezen we voor een 100 MHz klokfrequentie, oftewel een.stapgrootte

Yan 10 nsec, en het tussenliggende bereik wordt bestreken met een analoge

vertraging m. b.v. een coax-kabel. Een coax-kabel heeft een vertraging van

ongeveer 5 nsec/m, en hoeft due nooit langer te zijn dan 2m. Dit is zeker

acceptabel.

5.5 Criteria waaraan de Delay-Line moet voldoen

We kunnen stellen dat de Delay-Line minimaal aan de twee volgende

criteria moet voldoen;

- Hij moet stabiel z1Jn binnen 10 psec.

- Uitgaan van een kwartsoscillator met een frequentie van 100 MHz.

De stabiliteitseis geldt zowel voor de korte duur- als lange duur stabili

teit.
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Hoofdstuk VI ONDERZOEK NAAR DE STABILITEIT VAN COMPONENTEN EN DEEL

SCHAKELINGEN VAN DE DELAY-LINE

6.1 Inleiding

We gaan uit van een hoogfrequente klok. Kort samengevat komt een digi

tale Delay-Line op het volgende neer.

Een netverk geeft een triggerpuls en een vertraagde output puls nadat een

vooraf ingesteld aantal klokperioden gepasseerd is. Deze triggerpuls en

output puls worden met de klok gesynchroniseerd m.b.v. een D-FlipFlop (D-FF).

De stabiliteit van de Delay-Line hangt dan ook alleen af van de stabiliteit

van de kristaloscillator (klok) en de stabiliteit van de D-FF.

We moeten hier weer onderscheid maken tussen de korte duur- en lange duur

stabiliteit.

De korte duur stabiliteit kunnen we beschouwen als een random jitter van de

klok en van de propagatietijd in de D-FF, zie fig. 12.

I • I'
I I I I

!I! L ill
I I

I I I I

--1:- -4i-
'LOU' I • I I

D-FF
At. jOl'eP At jil'eP

Fig. 12: Ran~om jitter van de clock en D-FF.

De lange duur stabiliteit van de klok en de propagatietijd in de D-FF wor

den verstoord door een drift t.g.v. temperatuureffecten. Wanneer de tempe

ratuur toeneemt zal de frequentie van de klok veranderen, en de propagatie

tijd in de D-FF neemt toe.

6.2 De D-FlipFlop

De triggerpuls en de vertraagde puls worden m.b.v. een D-FF met de klok

gesynchroniseerd. Als op het moment dat de kJ,okpuls omhoog gaat, de data op

de ingang hoog is, dan zal ook de output omhoog gaan. Er is echter een tijds

verschil tussen het moment van omhoog gaan van de klok en het moment van om

haog gaan van de output. Dit is de propagatietijd.
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De random jitter van deze propagatietijd en de temperatuur afhankelijkheid

zijn gemeten met de meetopstelling, waarvan het blokschema is getekend in

fig. 13.

2.0 1ft 1-__--..t~At'lPUN"---to Cl t----....
~Aa£L 5'OOP

1-......---------..".

Fig. 13: Blokachema van de meetopstelling om de stabiliteit van

een D-FF te meten.

Er is gekozen voor de D-FF F100151 van Fairchild, omdat deze later ook in

de Delay-Line gebruikt gaat worden.

In fig. 14 zien we enkele signalen, zoals die op de D-FF staan.

"LO!. "

\
\
\

,,
\,,
\,,

Q-OU"T

Fig. 14: Enkele signalen op de D-FF.

De omhooggaande flank van de Q-output poort wordt nu bekeken t.o.v. de om

hooggaande flank van de klok.

- Korte duur stabiliteit.

In de grafiek van Bijlage II zien we deze flank. Wanneer we weer twee be

grenzende lijnen trekken, zien we dat het signaal binnen 10 psee constant

is.
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- Lange duur stabiliteit.

In Bijlage III zien ve dat de propagatietijd langer vordt bij hogere tem

peraturen. Er is gemeten bij drie verschillende omgevingstemperaturen,

resp. 30, 35 en 40 °e. Er is meerdere keren gemeten. In het ongunstigste

geval is de drift t.g.v. de temperatuur: d t < 7 psec/oe.

Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat de tvee FFts thermisch

gekoppeld moeten vorden, willen ve aan de gestelde eis van maximaal 10 psec

jitter kunnen voldoen.

Dit gebeurt door een Hex D-FF te nemen, alle FFts zijn dan automatisch ther

Misch gekoppeld.

6.3 De kristaloscillator

We gaan uit van een oscillator met een frequentie van 100.000 MHz. Stel

len ve de toegestane jitter~t op 10 psec, en de vertraging T van de Delay

Line op 10 flsec, dan moet ~<10-6.

Deze eis stellen ve op de eerste plaats aan de korte duur stabiliteit, maar

ook"aan de lange duur stabiliteit gedurende de gehele meettijd.

Voor de frequentie-afvijking betekent dit:

Llf 6.t -~-:. - < \0
f T

-&. 8 ,.\
=::;> 6f < \0 • \0 = \00 t- "Z.. •

Dus de absolute frequentie-a.fwijking moet kleiner zijn dan 100 Hz.

Na enkele metingen verricht te hebben aan bestaande oscillatoren, bleek dat

de stabiliteit in het algemeen voldoende is. Daarom is gekozen voor een vrij

eenvoudige oscillator, zie fig. 15, met als grootste voordeel dat het output

niveau rechtstreeks geschikt is voor de Delay-Line.

- Korte duur stabiliteit.

Deze is gemeten met de HP 6360A Computing Counter. De nauwkeurigheid hangt

af van de tijdsduur waarbinnen we meten.

Measurementtime is ingesteld op 1 sec, de nauvkeurigheid is dan beter

dan 10-9• Gemeten: 'if <10-8. Dit is ruimschoots voldoende.
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100 H"'t

r--------III----..,.....{~
uo

2lpF S40

1-------1F \OO,."jg---1

Fig. 15: Een 100 MHz kristaloscillator.

- Lange duur stabiliteit.

Deze is bepaald door bij verschillende omgevingstemperaturen de frequen

tie te meten.

Voor een omgevingstemperatuur T met 25°C < T<40 °C geldt voor de tempera

tuurdrift van de frequentie: ~f <15 Hz/CC.

Deze drift is vrij groot, daarom is het kristal temperatuur gestabiliseerd

m.b.v een oven. De stuurschakeling hiervoor is getekend in fig. 16.

Deze schakeling is op een blokje koper gemonteerd, dat het kristal omsluit.

Een vermogenstransistor warmt het blokje koper op, totdat de brug in even

wicht is.

Er is weer gemeten onder dezelfde omstandigheden. Nu geldt:

af = 2 Hz/oC

De stabiliteit van de kristaloscillator is nu ruimschoots voldoende.

51C'

+ 15\/

NT'- .,a(

Fig. 16: Schakeling voor temperatuur-stabilisatie
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Hoofdstuk VII DE DELAY-LINE

7.1 Het ontwerp

Bij het ontwerp is uitgegaan van een 100 MHz klokfrequentie en van het

feit dat we in "n schakeling zowel de triggerpuls als de vertraagde puIs

willen genereren, die beiden met de klok gesynchroniseerd worden.

Verder is het de bedoeling om een repeterend signaal te genereren. In de

meetopstelling wordt gebruik gemaakt van een lasermodule Optel TML 02 en een

laser Optel CL 1003. Voor dit type laser ligt de gunstigste herhalingsfre

quentie op 10 KHz.

In fig. 17 zien we het blokschema van de Delay-Line.

I lOO He. I ..:. '0000 0 Q
c.~0'W' I • 'T"

DUAl.

D-fF

~

TELLER. 0 Q r---
£Ol- D

1

X ....T ..U..."

'I""OC\.A"f

Fig. 17: Blokschema van de Delay-Line.

De klokfrequentie wordt gedeeld door 10000. Dit levert een repeterend sig

naal op van 10 KHz. Met dit signaal wordt tevens het vertragingsblok gere

set. Bovendien heeft dit blok een externe input om de grootte van de vertra

ging intestellen.

Het hart van zowel de deler als de eigenlijke vertraging wordt gevormd door

10-tellers (Decade counters). Men kan verschillende van deze 10-tellers in

cascade schakelen. Een voorbeeld hiervan zien we in fig. 18, deze schake

ling telt tot 1000.
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Oec.AOIi

c.ouW""EA.

Fig. 18: Een schakeling die door 1000 deelt.

Alle PE ingangen zijn haag gemaakt en dit houdt in dat elke 10-teller afzon

derlijk in een volgende toestand overgaat, wanneer de CE ingang laag is ge

durende een klokovergang van laag naar hoog. TC is meestal hoog, a1leen bij

toestand 9 wordt TC laag. Zie lit. [3].
Op deze Manier is het mogelijk om een telschakeling te bouwen, waarbij elke

cascade trap een decade vertegenwoordigt. Essentieel hierbij is dat de TC

puls'de duur heeft van een Q-toestand.

Het eerste ontwerp van de Delay-Line was geheel gebaseerd op deze 10-tellers.

Bij het uittesten van de schakeling bleak dat de gebruikte 10-tellers F95010

niet voldoen aan de specificaties. De TC uitgangspuls heeft in alle geva1len

de duur van slechts ~~n klokperiode.

Daarom is ook gebruik gemaakt van 16-tellers (Hexadecimal counters). Door de

TC uitgang terugtekoppelen naar de FE ingang is het ook mogelijk om door een

ander getal te delen. De schakeling van fig. 19 deelt door 4 (aangenomen dat

het de laatste trap van een cascade schakeling is).

Q. 0 I o ( I I)

Q, 0 0 I ( I I )

Qa. I I I l I o}

Q.. I I I ( \ I)

Fig. 19: Een 4-deler met tabel voor de Q-toestanden.
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Elke keer wanneer de CE ingang laag ia, zal bij een poaitieve klokovergang

de teller ~~n toeatand verder gaan. Alleen ia toeatand 15 inatabiel, zie

fig. 20. Bij de volgende poaitieve klokovergang wordt het getal 11 ingele

zen. Zodoende zijn er vier atabiele toeatanden nl. 11,12,13 en 14.

I~ II _

ClOC.1i

Fig. 20: Timing diagram van 4-deler.

Van het bovenataande ia gebruik gemaakt in het tweede ontwerp, waarvan het

principeachema getekend ~a in fig. 21.

Het bovenate gedeelte (teller 1 tim 4) vormt de deler en beataat uit 4 trap

pen. De eerate trap deelt door 10, de tweede en derde trap door 16, en in de

laatate trap herkennen we de 4-deler van fig. 19. In totaal wordt er dus ge

deeld door 10240 (1Ox16x16x4). De herhalingafrequentie bedraagt dan ongeveer

9.7656 KHz, nl. 100 MHz/10240. Voor het gemak wordt in het vervolg toch van

een 10 KHz aignaal geaproken!

Het onderate gedeelte (teller 5 tim 8) vormt in feite een programmeerbare

deler. Het ia echter gemakkelijker te apreken van een telachakeling die tot

een vaste eindatand telt, maar waarvan de beginatand inteatellen ia. De be

ginatand wordt ingelezen door de FE ingang gedurende een klokperiode laag

te maken. In dat geval nemen ~ tim Q
3

de waarden over van reap. Po tim P3•

De waarden van Po tim P
3

worden ingeprogrammeerd m.b.v. achakelaara. Teller

VIII ataat echter vast ingeateld op toeatand 14 (PO••••P
3

= 0111).

We bekijken nu de aamenhang van het geheel. De omcircelde cijfera verwij

zen naar de aignalen, die behoren bij de omcircelde cijfera in fig. 21.

Deze aignalen zijn ook terugtevinden in het timing diagram van Bijlage IV.
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Fig. 21: Principeschema van de Delay-Line.
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Met AND poort 1 decoderen we toestand 11 van teller IV. Dit levert een blok

signaal op van 10 KHz @ • Dit signaal is gedurende 1/4 periode hoog. Tege

lijk met de omhooggaande flank van dit signaal geeft TO van teller IV een

signaal dat gedurende een klokperiode laag is <D. Dit laatste signaal dient

om de beginstand van de telschakeling intelezen. Om te zorgen dat alle FE
ingangen van de telschakeling laag zijn, bij een positieve klokflank, zijn

poort 2 en 3 tussengevoegd voor een extra vertraging. Dit levert signaal ®
Ope

Na het inlezen van de beginstand telt de schakeling tot z1Jn eindstand 38400.

De TC uitgang van teller VIII geeft dan eveneens een signaal van 10 KHz (2).
Dit signaal is echter gedurende 1/4 periode laag, daarom wordt het d.m.v.

poort 4 geinverteerd. Dit levert signaal ® Ope

Signaal ® wordt met de klok gesynchroniseerd m.b.v. D-FF 1, dit geeft sig

naal (2), en dit is in principe de Trigger OUtput. D.m.v. D-FF 2 wordt sig

naal ® met de klok gesyncm:oniseerd en krijgen we de Delayed OUtput <V.
De D-FF's zijn thermisch gekoppeld, doordat ze beiden deel uitmaken van een

Hex D-FF.

De Delay-Line is gerealiseerd in ECL-Iogica. Het triggersignaal moet echter

een m. niveau bezitten. Daarom worden zowel het triggersignaal als het ver

traagde signaal met een ECL-TTL convertor omgezet in TTL niveau. Ook beide

ECL-TTL convertors zijn thermisch gekoppeld doordat ze gerealiseerd zijn in

Un IC.

De READ, RESEl' en ENABLE uitgangen dienen voor een Display uitlezing, hier

over meer in 7.4.

7.2 Realisatie in Emitter Coupled Logic

We gebruiken een klokfrequentie van 100 MHz. Bij deze frequentie wordt

de invloed van parasitaire capaciteiten, de inductiviteiten en de vertra

gingen in de logische poorten zeer groote Om tot een goed resultaat te komen,

Passen we Emitter Coupled Logic (ECL) toe.

Omdat de flanken van de pulsen zo stijl zijn, treedt er bij relatief korte

verbindingslijnen tussen de verschillende poorten reeds reflectie Ope Hier

door kunnen ten onrechte drempels overschreden worden. Deze lijnen dienen

dan ook karakteristiek afgesloten te worden. AIleen lijnen die z6 kort zijn

dat de tijd waarin het signaal na reflectie terugkomt veel kleiner is dan de

stijgtijd van de puls mogen openblijven. De overshoot wordt dan gedempt door

negatieve reflecties. Zie ook [3].



-28-

De uitgangen van de poorten zl.Jn open emitters. Bij "open" 1ijnen wordt

daarom een weerstand gep1aatst tussen de uitgang en de negatieve voedings

spanning. Een juiste ge1ijkstroom inste11ing wordt ook verkregen wanneer de

1ijnen karakteristiek afges10ten zijn.

In fig. 22 zien we twee manieren om een 1ijn karakteristiek aftes1uiten.

=zo

Vaa

Fig. 22: Twee manieren om een 1ijn karakteristiek aftes1uiten.

Bij1age V bevat een gedetai11eerd schema met component waarden en IC pin

nummers~ De voedings1ijnen VEE =-5V en VCC =5V zijn wegge1aten. De voe

dingspunten van ieder IC zijn met een condensator van 10 nF naar aarde af

gev1akt.

De Delay-Line en de kristalosci11ator, zoals in 6.3 beschreven, zijn onder

gebracht op ~~n print. De oven voor het kristal wordt gevoed met een span

ning van 15V.

Verder is er een aardv1ak toegepast, dit om storingen te minimaliseren.

Dit beperkt tevens de kringstromen, waardoor de verschi11ende poorten e1

kaar kunnen beinv1oeden.

In fig. 23 zien we het trigger signaa1, wanneer de uitgang afges10ten wordt

met 5O.!l..



-29-

I- 'I

Fig. 23: Het triggersignaal afgesloten in 5011.

7.3 Het bereik van de Delay-Line

De Delay-Line is continu intestellen in stapjes van 10 nsec, tussen zijn

beide uiterste waarden. De maximale vertraging bedraagt 25620 nsec. Deze

stand wordt bereikt door in de tellers V,VI en VII nullen intelezen.

De kleinste vertraging is 30 nsec, nl. wanneer in teller V 9 en in de tel

lers VI en VII 15 ingelezen wordt.

Overigens dient opgemerkt te worden dat de Delay-Line uitgebreid kan worden,

door ook teller VIII programmeerbaar te maken. De vert raging kan dan maxi

maal 100 fJsec bedragen.

7.4 De Display Unit

Omdat het verband tussen de stand van de schakelaars, waarmee de tel

schakeling geprogrammeerd wordt, en de werkelijke vertraging moeilijk te be

schrijven is, dit mede door het noodzakelijke gebruik van 16-tellers, is er

gekozen voor een Display uitlezing op de Delay-Line. Dit Display geeft de

vertraging aan in eenheden van 10 nsec.

Ook hier deed zich de moeilijkheid voor dat er geen gebruik gemaakt kon wor

den van aIleen 10-tellers. De uiteindelijke schakeling is weer een combina

tie van een 10-teller en 16-tellers. Het principeschema is getekend in

fig. 24.

Het principe is eenvoudig, m.b.v. AND poort 3 en een ENABLE signaal wordt

alleen de klok doorgelaten gedurende de vertragingstijd. In een telschake

ling wordt het aantal doorgelaten klokpulsen geteld en via een EeL-TTL con

vertor wordt de telschakeling uitgelezen op het commando van een READ puls.

Deze READ puls moet dan ook na de DELAYED OUT puls komen en is afgeleid van

teller IV in fig. 21. We coderen toestand 13_van deze teller m.b.v. poort 5
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Fig. 24: Principeschema van de Display-Unit.
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(zie ook de tabel van fig. 19). Omdat we voor het TRIGGER OUT signaal toe

stand 11 codeerden, is er een verschil van 50 ~sec tussen de READ puls.en

de TRIGGER OUT puls. De vert raging is maximaal 25 ~sec. Zodoende zijn we er

zeker van dat de telschakeling in rust is op het moment van uitlezen.

De vertragingstijd wordt afgeleid van het TRIGGER OUT signaal en het DELAYED

OUT signaal, door beiden in een SR-FF te sturen. Dit levert het ENABLE

signaal Ope

Het RESET signaal dat in fig. 21 diende om de beginstand intelezen wordt in

fig. 24 gebruikt om de telschakeling te resetten. Op deze Manier wordt 10000

keer per sec. de vertraging gemeten.

Verder dienen in fig. 24 poort 1 en 4 als een invertor en poort 2 als een

extra vertraging.

De telschakeling is een asynchrone telschakeling. De eerste teller is een

Decade counter, gedurende toestand 9 is de TC uitgang van deze teller laag.

Wanneer de teller overgaat naar zijn volgende toestand (0), gaat de TC uit

gang weer omhoog en dient als positieve klokflank voor teller II. Teller II

is een hexadecimale counter. M.b.v. NAND poort 5 decoderen we toestand 9.
Bij de volgende positieve klokflank wordt nul ingelezen in teller II. Dit

heeft tot gevolg dat de uitgang van NAND 5 weer hoog wordt en deze flank

dient op zijn beurt ala klok voor teller III, enz.

Op deze Manier verkrijgen we een teller, waarbij elke cascade-trap precies

~6n decade vertegenwoordigt. De Q-uitgangen worden omgezet in TTL niveau

en hiermee kunnen rechtstreeks de ingangen van het display gestuurd worden.

Bijlage VI bevat een gedetailleerd schema met component waarden en Ie pin

nummers. De voedingslijnen zijn weer weggelaten.

7.5 Bandleiding voor het gebruik

De Delay-Line is samen met de nodige voedingseenheden ondergebracht in

een montagekast. Voor een frontaanzicht zie Bijlage VII.

Na het inschakelen van de diverse voedingssPanningen, met een schakelaar,

licht het display Ope Het display geeft de vertraging aan tussen de twee

output pulsen, in eenheden van 10 nsec •

• Behalve toestand 13 wordt ook de instabiele toestand 15 gecodeerd. Dit

levert in principe een verkeerd READ signaal Ope Toestand 15 treedt ech

ter slechts gedurende ~en klokperiode Ope Deze tijd, 10 nsec, is te kort

om het display te beinvloeden.
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De vertraging kan ingesteld worden m.b.v drie "duimwielschakelaars". Met de

meest rechtse schakelaar kunnen stapjes ingesteld worden van 10 nsec. Met de

middelste stapjes van 100 nsec en met de meest linkse stapjes van 1600 nsec.

De twee output pulsen dienen karakteristiek afgesloten te worden. Bij een

5O.!l afsluiting worden de ECL-'lwrL convertors echter te zwaar belast. Ze zijn

hiertegen beveiligd en dit heeft tot gevolg dat het uitgangssignaal slechts

een amplitude van 2V heeft.

De triggermodule heeft een hoge ingangsimpedantie. Wanneer de TRIGGER OUT

van de Delay-Line hier rechtstreeks op aangesloten wordt, treedt er overshoot

Ope Dit hoeft op zich geen bezwaar te zijn. Wanneer dit weI problemen geeft,

dan dient de TRIGGER OUT karakteristiek afgesloten te worden door een serie

afsluiting. Zie fig. 22b. Vooralsnog is dit niet gedaan ten behoeve van me

tingen aan de Delay-Line.

?6 Het eindresultaat

De short term stability van de Delay-Line is voortreffelijk. In Bijlage

VIII zien we een gedeelte van een positieve flank van het DELAYED OUT sig

naal t.o.v. het TRIGGER OUT signaal. Hierbij is een signaalmiddeling van 5x
. .

toegePast. We trekken weer twee begrenzende lijnen, de jitter ~s nauwelijks

meetbaar en ligt ver beneden de gestelde eis van 10 psec.

De long term stability oftewel in dit geval de temperatuur afhankelijkheid

is gemeten m.b.v. de HP 6360A Computing Counter. Deze Counter heeft een time

interval plug in, hiermee is het mogelijk tijdsverschillen te meten. Het op

lossend vermogen van de Counter is 500 psec, dit t.g.v. random trigger fou

ten.

Het is echter mogelijk een groot aantal metingen te middelen. De meetnauw

keurigheid neemt dan toe met de wortel uit het aantal metingen. Wanneer we

10000 metingen middelen, hebben we derhalve een oplossend vermogen van 5 psec.

De metingen werden verricht een half uur na inschakelen van de Delay-Line.

In eerste instantie was de temperatuur afhankelijkheid van de Delay-Line:

(). T < 3 psec/oC met T = 10 fJsec.

Om dit te verbeteren is de ECL-TTL convertor temperatuur gestabiliseerd

d.m.v. de oven die ook gebruikt wordt voor het kristal. Zie 6.3. Nu is de

temperatuur afhankelijkheid van de Delay-Line:

6T <1.5 psec/oC met T = 10 fJsec.

Het moet mogelijk geacht worden om de omgevings temperatuur tijdens de me-
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tingen binnen 7°C constant te houden, en de stabiliteit van de Delay-Line

is onder dezige omstandigheden beter dan 10 psec.

Eerst was het niet mogelijk om de differential mode delay metingen te ver

richten, dit t.g.v. tijdsjitter. Nu dit probleem is opgelost verwachten we

dat de metingen voldoende nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden en dat de

koppelfactoren bepaald kunnen worden.
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Bijlage I Systeem jitter
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Bijlage II Jitter in de D-FF.
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Bijlage III Temperatuur afh~elijkheid van de propagatietijd in een D-FF.
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Bijlage VII Vooraanzicht van montagekast met Delay-Line en voedingen.
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