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Samenvatting

In dit rapport wordt een frequentietransformerend phase
locked loop systeem beschreven,dat gebruikt kan worden voor
synchrone detectie van een hoogfrequent signaal (10 MHz) over
een bereik van 80 dB.De detectie geschiedt lineair.
Het systeem dat wel Superheterodyne Phase Locked Loop wordt
genoemd, bezit een hulpschakeling die tot taak heeft de phase
locked toestand tot stand te brengen waarb~ de gewenste fre
quentietransformatie optreedt.Phase-lock is namel~k ook moge
l~k indien andere frequentietransformaties optreden.
Van de hulpschakeling wordt aangetoond dat deze nog b~ slechte
signaal-ruis verhouding kan werken,zodat men prof~t kan heb
ben van de gunstige ruiseigenschappen van phase-locked syste
men.
Uitgaande van de gebouwde schakeling moet het mogel~k z~n een
goed werkende phase locked loop radio ontvanger te constru
eren.
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1. Inleidtng

Met behuJ.p van een synchrone detector is het mogeljjk om een
wisselspanning over een groot bereik van amplituden in een met
de amplitude evenredige gel~kspanning om te zetten.
Voor de synchrone detector in deze toepassing heeft men echter
een hulpwisselspanning,de zogenaamde draaggolf,die dezelfde
frequentie en fase heeft als de te detecteren spanning nodig.
Vaak zal men de draaggolf uit de te meten wisselspanning moe
ten construeren.Indien deze wisselspanning groot genoeg,of
voldoende ruisvr~ is,kan men de draaggolf maken door de wis
selspanning voldoende te versterken en te begrenzen.Op deze
w~ze ontstaat dan een schakeling die zich gedraagt als een
goede dubbelfasige gel~krichter,zie [lJ,§40,pag 419.Deze dub
belfasige gel~krichter is ruisgevoelig,omdat ruis de nuldoor
gangen van het te detecteren signaal verplaatst,en de hiervan
afgeleide draaggolf fase-jitter vertoont die de verplaatsing
van de nuldoorgangen volgt.
Voor synchrone detectie is vereist dat de draaggolf jittervr~

is,of in ieder geval,dat de draaggolfjitter niet gecorreleerd
is met de verplaatsing van de nuldoorgangen van het signaal,
ten gevolge van ruis.
Met behulp van een Phase Locked Loop (P.L.L.) is het mogel~k
om uit signaal plus ruis een draaggolf te construeren die aan
de juist genoemde eis voldoet,althans b~ benadering.De bena
dering kan beter of slechter z~n,afhankel~k van de dimensio
nering van de P.L.L.maar 66k van het gedrag van het signaal,
dat niet noodzakel~k een vaste draaggolffrequentie hoeft te
hebben.
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2. De Superheterodyne Phase Locked Loop (S.P.L.L.)

De frequentie van de wisselspanning die we synchroon willen
detecteren is 10 MHz.B~ een dergel~k hoge frequentie zal de
synchrone detector echter nogal onnauwkeurig werken (zie hoofd
stuk 4),zodat we er beter aan doen het signaal eerst naar een
lagere frequentie,in ons geval 125 kHz,te transformeren.
De frequentietransformatie wordt uitgevoerd zoals dat b~ een
superheterodyne radio-ontvanger gebeurt,echter de ontstane
nieuwe frequentie wordt met een P.L.L.gesynchroniseerd aan
een kristaloscillator.Het geheel wordt wel een Superhetero
dyne Phase Locked Loop genoemd.

2.1. De S.P.L.L. voor synchrone detectie

Het blokschema van een S.P.L.L. waarmee synchrone detectie
i s te bereiken is gegeven in fig. 2 .• 1-1.De conventionele su
perheterodyne is in fig. 2.1.-1 terug te vinden in de blokken
1 ,TI en IJ:I.

-: ~...c4 .. l:.ac.~ ..&rcl

~ "i '\'" "'0..1

S~nc.\o\I"'41nfZ.

cie.t-.."" .. 0'-

X "2IIl

~
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~o· ===0

\"'gQn~s' M.F.
lill'li~al" X· ~..I o"l:illa.l:ol""'1 ""ol bo...dfi Ihll-
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W1ilfll.l" 1+- ..... f- <1& ....... '"Ol" 1:t,"kH-z.

~ ~ f (.1:' -ts°o..ib n.n..In X I --..J rr I2: 3 X y :sz:::I:-....
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III t'6 F(!> ) YlI

fig. 2.1-1 Blokschema van een S.P.L.L.voor synchrone detectie

Het ingangssignaal wordt in een mixer gemengd met de spanning
afgegeven door een oscillator.Het gewenste mengproduct,het
middenfrequent-signaal wordt met een fil te.r ontdaan van de
ongewenste b~producten van de mixer.
Het b~zondare van de S.P.L.L.is,dat de oscillator als V.C.O.
is uitgevoerd.Hierdoor is het mogel~k om de geproduceerde
oscillatorfrequentie te vari~ren zodra afgeweken wordt van
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een gestelde norm.De norm is dan, dat de middenfreQuentie ge
lijk moet zijn aan de freQuentie van een kristaloscillator,àn
dat beide signalen een vast faseverband moeten hebben.Het
vergeli,jken van het M. F. signaal met de norm geschiedt met
een fasedetector.Treden afwijkingen t.o.v.de norm op,dan geeft
de fasedetector een gelijkspanning af die via een laagdoorlaat
filter de V.C.a.stuurt.We hebben dus te maken met een zelf
regelend teruggekoppeld systeem, dat tracht een vast fasever
schil tussen M.F.signàal en kristaloscillatorspanning te hand
haven.Het vaste faseverschil,dat 90 0 is i.p.v. OO,vindt z~n

oorzaak in de werking van de fasedetector,die een gelijkspan
ning afgeeft evenredig met de cosinus van bovengenoemd fase
verschil.
Het zal duidelijk zijn dat een 90° gedraaide versie van het
kristaloscillatorsignaal dienst kan doen als draaggolf van een
synchrone detecto,r om de amplitude van het M. F. signaal te de
tecteren.

2.2. De basisvergelijking van de S.P.L.L.

(2.2-3)

(2.2-2 )

(2.2-1)

met:

met:

Wanner we van de S.P.L.L. de invloed van het M.F. bandfilter
en de limiter verwaarlozen, blijkt de basisvergelijking van de
P.L.L.(zie [21 J hoofdst.3-A,pag.17,(3-9)) 66k voor de S.P.L.L.
toepasbaar te zijn.We zullen dit hier aantonen.
We noteren eerst de in fig. 2.1-1 optredende spanningen.
Het ingangssignaal is:

I.J' = v"'2 A (l::) cos[wol:: ot- eL~)]
1 1

A~ de effectieve waarde van de amplitude
~o de draaggolffrequentie
etl:) fasevariaties van het signaal

De V. C•a.ge eft af: •
"".1 =. Vi A, cos [wo l: + w.j l:. ... e L~)]

A~ de effectieve waarde van de amplitude
W1 een verstemming t.o.v.wo,in grootte gelijk
• aan de middenfreQuentie
e~)de door de V.C.a.geproduceerde reconstructie

van
De mixer vormt het product van ~, en '7 .
Stel dat het M.F.filter van dit product alleen de verschil
freQuentiecomponent doorlaat met een versterking van 1 maal,
dan is het M.F.signaal:

•
lY?l =A1 A:,. cC)~ LW" I: + e 0:) - e(t) ]

Dit M.F.signaal manifesteert zich als het gemeten wordt als
een signaal met een positieve hoekfreQuentie W"1 = Iw1 1 ,echter
de mathematische freQuentie kan positief of negatief zijn,dus
LV1'70 of wf <0 .1)i t komt overeen met het optreden van de zogehe
ten spiegelfreQuenties voor het V.C.O.signaal.Men kan de ge
wenste middenfreQuentie W h1 bereiken als de V.C.a.freQuentie
een bedrag wh1 hoger is (.01 =c.Uh,) of lager is (UJ1 =- lIJ,,") dan de
freQuentie van het ingangssignaal.
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(2.2-7)

(2.2-6)
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stel de kristalosci11ator geeft aan de -gO uitgang af:

L"., ::; Vi A<; SiVl [wh1 t + 'Y] (2.2-4)

De fasedetector vennenigvuldigt ~3 met ~~ en heeft een ver
sterkingsfactor K~ (we bek~ken dus het geval dat de optreden
de spanningen sinusoidaal z~n,zodat de fasedetector ~énduidig

op de aangeboden frequenties reageert,zie Appendix r)zodat
~S" word t:

0'"5" =: \,{d.. LY:!> • IJ'." •

=tVi'AjA't A~V<d- ~ill'\ [(w..,+w",,,) I: + et~)- 6(1:.)+ \liJ
-1:v'i A.., A., A~ \,(d. si", [tw.,- wh..,) t + G(q - eL\;) - \f']

Voor één der spiegelfrequenties is W.,=wh1 ,de eerste term van
het rechterlid van (2.2-5) is dan een hoogfrequentterm die
door het loopfilter wordt weggefilterd.Van belang is dan alleen
de tweede term:

•
19-' =.!.. vî A A A.. I{•• Îl'I [elé) - e(t) "10 'fJ

5+ z ~"" ~

De index" -1-" geeft aan dat w" positief is.
Voor w., = -wl-)'I vinden we op analoge w~ze:

lJ'5" _ = î Vî A1 A., A i- \.(cl 'ö i "I [e lb) - ê(f) - V+ -rr ]

We gaan nu een coördinatentransformatie uitvoeren door te
stellen:

e+ Lé) =- ed) + If'

8_ (t-)=elé)-l(+7r

Hierbij hoort Bol- bij w.., =wh1 en 9_ bij
We voeren in:

•r/+ (n = e (!:-) - e(f:)
+

Ij!

~- (t) = e Lf) - e (I: )

Dan voldoen ei> d:) en </J_ ti: ) aan
+- ..

"+-(17) =: (}LI~) - ()(t) + lf
/I,

fJ_ [/:) = e cl:) - e [t-) - V+-71

We kunnen voor (2.2-6) en (2.2-7) nu schrijven

&5"+-(&) = ~ Vi A 1 A.,A;z I.<'cL <ö>iVl ,+ (I:)

~5" _ lt-) = ~ Vi' A'1 A., A). L.<d. ... IVl 9_ <.1:)

Ui t <>-s- te) wordt door het loopfil ter ~ ( l:-) gemaakt, een
waarvoor de volgende differentiaalvergel~kinggeldt

~ ~ dM
60 l7j + b., ;h' l'6 t- b2 d,t~ ~ ol- - - ••• + blwl c.I. 1::"" LY&

el cL2. ril'!= 0..
0

l/s- + a.. - lJ"" +- et.. --1.7 + - - - - - 4- Q.. - I.)"":
1db s- 2cLl;~ r> "'cl!:"" S"

(2.2-8)

(2.2-9 )

(2.2-10 )

(2.2-11 )

proces

(2.2-12)
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Niet behulpvan de Heaviside-operator p : ti:. kan (2.2 -12) geschre
ven worden als:

bo ~ ... b" P \.T6 +- 'o"l. P ~ ~ + - - - - - + b tl1 p W\ lJ""t

~ ~
= 0.. u- .... a.. ptr.: +-0... p <.r. l- - ----+ Q. P LY.os., S ~ s- lol i"

(2.2-13 )

Voor 176 (I;) kunnen we nu schrijven:
~ V)

lJ& (b) = 0.0 .... 0.., P t- Q.~ P + - - - - +- 0..1'1Pé) F Lp) US t~) ( 2 • 2 -14 )
b '1 b \'I1'l';;L .=

\00 + 10" p +- 2.. P + - - - - + ""l P

De vorm van F(p) is dezelfde als van de overdrachtsfunctie F(s)
van het loopfilter.Als Flp) gegeven is kan men vanuit (2.2-14)
via (2.2-13) tenslotte (2.2-12) vinden.
We nemen aan dat de V.C.O. afgestemd is op wo+w., als U1=0.
Voor de V.C.O.frequentie kan men dan schrijven:

(2.2-15)

(2.2-19 )

(2.2-17)

(2.2-18)

(2.2-16)

(L) (I:) = (LIJ0 + 1..0.. ) l:
Tl/c.o '

Volgens (2.2-2) is het

Het argument van de uitgangsspanning van de V.C.O. is dan:
é

Y'vc. 0 d:. )=J U)VLO ti::) cl é + Cfvc.o ( 0 )

o l::

)0v C0 tl:) = Jrw 0 + W'" +- \;(vc.o lJ"'6 (/:.) ] eH + !f vc 0 (0)
o

Op het tijdstip &:o,dat de S.P.L.L. op één der spiegels in
loek gaat komen, word t w., vastgelegd. Voor UJ" geldt dan w" = uJ~"l1

àf LIJ" = -w~1.Deze situatie blijft na /; = 0 gehandhaafd, tot de S.
P.L.L. uit loek gaat. Voor Wo geldt dat deze altijd constant is.
Dan geldt voor IOvc.oOrj:

I:

+ JKveo ~ (l:) J. t- + Lfvco (0)
o

argument If veQ 66k:
~

Cf vco (t-):= (wo + tO'I) l: + e (t:)
lf

Dan voldoet e (t) aan:
* I:.e t..t ) :: J v<.vc..o ~ (t) cl I: +- IfVc.o (0)

o ~

Door differentiatie ontstaat,met P =dl:-:

1\
P @ lt) = Kvc..o· L'6 (&) (2.2-20)

Delen door p geeft:

êlt)::: K"c.o IY6 cl:) (2.2-21)
p

Substitutie van (2.2-11) in (2,2-l4),en van (2.2-14) in
(2.2-21) geeft:
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.. F LP)eCl:) = AK -- ~iV'l "f+f'

ï= Cp)
(2.2-22)..

A~ rp-e (~) = -- c::.i~
p

met A =- tv'i' AA, Alf A~
en K =. Kei v< veo

'"Uit (2.2-9) is voor elJ;) te vinden:
~

e(t-) .:: B+ (I-) - 1>+ (I:)

l<
ft (I:) == e_l1=) - 1>_ (t)

*Elimineren van e (t) uit (2.2-22) en

(2.2-23)

(2.2-23) levert op:

(2.2-24)

(2.2 -25)

(2.2 -26)

We hebben nu twee gel~kluidende vergel~kingen die het gedrag
van de S.P.L.L. beschr~ven.VooruJ... ==wh\geldt (2.2-24) en voor
uJ<\=-t.(.:>h'l geldt (2.2-25).Men kan (2.2-24) en (2.2-25) terugvin
den in t2],hoofdstuk 3-A,pag.17,(3-9) voor de gewone P.L.L.
waarvoor dan geldt:

J.. I F CP) ., \., ..J. ft) .e (I: ) =- 't' (~) 4- A t< p '+'
lIP

met rj>tt) = eLf) - elI:) ~ w", =-0 , A = A 1 A~

en K:. Kei. v< Veo

Men ziet in fig. 2.2-1 het blokschema van de P.L.L. In fig.
2.2-2 is een model voor de P.L.L. gegeven waarin de fasehoe
ken als spanningen gerealiseerd z~n.In dit model is ervoor
gezorgd dat er een faseverschil van~/2 bestaat tussen het
ingangssignaal en het V.e.a.signaal als '/>=0.

We kunnen uit (2.2-26) snel een aantal particuliere oplossin
gen halen door met p::: ti; te schrijven:

:-1: (;) Ci:) = ::1:- cj>(I:) + A K F(p) SiVl rj>(t) (2.2-27)

Men ziet dat oplossingen z~n:

{
ee/:) :: c.. 0 I'l !> I: Q. r'\ l:-

C/> (t:).:: \..< -rr m e. {. k::: 0, t 1 , 't :2. • !. ~) - - ~ -

Met e (é')=constant volgt uit (2.2-27):

~ PA (I:) = - A V< F(p) <;'1V) rjJ cl:)
clt- 't'
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]=A {2. c.o~[wof: +- G(I:) .çQ.'i>& 1 ' Ma.~ 1> cf) '" e (I:) - eCl:)
~ i~ c.l..te c t- 0 r
frl ~d. I
~ :: A,,/i ~iYl[L\Joh ~ (b>] loopÇj I ~lL'"

F('5)

=Ä)-Jî co!o[woi+éltJ-"f]
F{p)

V,C.O. I
\-<'vc 0 "Ai Ai- j,(d. Flp) ... i., ; (~)

fig. 2.2-1 Blokschema van een gewone P.L.L. met de
daarin optredende spanningen.

,
I

.J

A'/ 1=(P) .v, S,lVl

P

fasedetector
equivalent

-----------

I +

I

L

r--
I

v.e.O.-equivalent:
Integrator

fig. 2.2-2
Model voor de P.L.L. van fig. 2.2-1

Loopfilter
Overdrachts
functie: Ft':.)
Heaviside
notatie: F Cp)
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F(f') is een laagdoorlaatfil ter,zodat als 1J(&) zeer langzaam
varieert,mag worden gesteld:

Stel verder dat AK positief is.
We bekijken wat er gebeurt als ~(t) een beetje afwijkt van de
evenwichtspunten o+~k1r en T1"-t ~\<V'.

Voo r _ ~ + :z klT -< <iJ < ~ + 4 k 11"

geldt dat:
cl tjJ{l::) <::.. 0 Clls d-.(~) '> ':l,.\..nr
tLt .,

en
cJ..ti/:-) > 0 ca. Is rpLI:) L.. ::4 k".

Als g,tt) afwijkt van '2.K"lT zal die afwijking na verloop van tijd
verdwijnen. Is 1> (é) wat groter dan 2 kv, dan is rp 0:) als functie
van de tijd afnemend. Is tIJ (60) wat kleiner dan ,LOf dan zal fj lt)
toenemen.Dus ~lt) =~~Tr zijn stabiele evenwichtspunten.
Voor de andere evenwichtspunten "It" .... ~\<11" geldt:

cl.. 'é[/;-) ';>' 0 a.h rj>U) > Tr+ :z \.c'lT
d..é-

en
r:J.. tfJ(6)
d~

met grenzen

-<'0 tl-\ ~ rlJt&) <. TT+ ,krr

(2.2-29)

(2.2-28)

!!: + ,!.<-rr <. ..J. .< 377" + ~LcTï
2 ~ z

Uit het teken van dJ~~) volgt nu,dat de evenwichtspunten~.... <~v
labiel zijn.
Uit de stabiele evenwichtspunten van de P.L.L. volgt via de
gelijkluidendheid van (2.2-24) tlm (2.2-26),dat de S.P.L.L de
volgende stabiele evenwichtspunten heeft:

{
8+ tI::) :=. c..O\'l""to.."lt

voor (.A.}1 =w h1 : ~ (é) =. :Z~1'r
+

{
9_(1:) = COVl... t-o.lIlb.

voor w 1 =-1.01._: \
'11 'IJ_ (é-) = 2. I< "ti'

Om (2.2-28) en (2.2-29) te kunnen interpreteren is het handig
om voor de S.P.L.li. 66k modellen op te stellen zoals voor de
P.L.L. is gedaan.Er blijken twee S.P.L.L.-modellen nodig te zijn
één voor '-1)1 == W"1 en één voor W 1 = -""'1,1.

We zullen eerst voor w,,=wh4een blokschema van de S.P.L.L.
geven (fig. 2.2-3) waarin de optredende spanningen zijn aange
geven.Deze spanningen voldoen aan (2.2-1) tlm (2.2-3),(2.2-4)
en (2.2-6).De V.C.O.-conversie voldoet aan (2.2-21).
Het model van de S.P.L.L. ontstaat als men de argumenten van
de spanningen in fig. 2.2-3 door spanningen voorstelt.De mixer
wordt nu een opteller,Z1.Het teken waarmee ~~ de aangeboden
signalen optelt volgt uit de overweging dat bij de positieve
middenfrequentie een positieve spanning hoort.De opteller ~z

uit de fasedetector krijgt voortekens die volgen uit:
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&;=VîAt- c.o~~o+~)~ +ë(t>]
@(!. ) =. Ak' F~) ;.i "I ~ (t )

ç.~.,c:..

ol;,; h. ,,1- 0 r-

~ \l<d.

IJS-

v.c.o.
\.<vco

A 1 A... AjI ~d. \="(p) • ,I.. (L)
~ = V':[' '" VI Y"+ (;"

Iaap ç i \ ~Q.""

Fe» F (p)

fig. 2.2-3
Blokschema van de S.P.L.L. zonder limiter

- - - - - I
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I
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\ ~
UJot+lc.J~t + SU>
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+

k ...·,~\- ... \ '.
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ten eerste het feit dat er een aftrekking moet worden uitge
voerd en ten tweed e dat het ui tgangssignaal ~+ (t) van ~4 bevat

+ eet:), terwijl er w"'., l: + ~lt:l - ellr) in gaat .Omdat in (/)+ tI:) niet meer
~voorkomt maar in het kristalsignaal wèl,moet dit signaal
via een +Tr /2.. fasedraaier naar ~~ worden geleid.
Het model voor de S.P.L.L. als wi=-WJ.,,, lijkt sterk op fig.
2.2-4.Er zijn echter wel een paar verschillen.Het model voor
~ =-w",., geeft fig. 2.2-5

r

k,.·I.s~l\ I:

o.lh/'" lf -r- /2)-1_-4

I
I

I

I

I
I
I

+

J

J

V.C.o. -
cz.~l.livQ.leYlI:-

fig. 2.2-5 Model voor S.P.L.L. met w,,==-wh ..

Aan de hand van de in (2.2-1) t/m (2.2-3),(2.2-4) en (2.2-6)
optredende argumenten of spanningen kan men in fig. 2.2-5 al
een aantal gegevens aanbrengen.De opvallendste verschillen met
fig. 2.2-4 ontstaan doordat ~ 3 niet (wo + W"'1)t maar ['-'0- u.J~.,) b
krijgt toegevoerd.Omdat we uit ~~ vanwege de positieve midden
frequentie,een positieve spanning willen hebben,krijgt ~1 in
fig. 2.2-5 tekens die het tegengestelde z~n van de tekens in
fig. 2.2-4.Dit zou echter betekenen dat de tegenkoppeling in
laatstgenoemde figuur een meekoppeling in fig. 2.2-5 wordt.
Om dit te voorkomen moeten de tekens b~ zz 66k worden omge
keerd.Er treedt nu nog één verschil op,de ~V/~ fasedraaier
i.n fig. 2.2--4 wordt een -11'/2. fasedraaier in fig. 2.2-5.Men
kan dit nagaan aan het feit dat volgens (2.2-10) gelden moet
1J_ (b) == f}/.I;)- O[&)- '/I +ïT .Omdat hierin 7r voorkomt terwijl in het
kristalsignaal -~/~ staat, zal een extra -T/Z fasedraaiing
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moeten worden aangebracht in dit signaal voor het naar ~~
gaat.
Het veranderen van de +,r/~ fasedraaier in een - o/~ fasedraai
er is symptomatisch voor de overgang van w1 =wI-t.. naar w,\=-w~1'

en hangt met het volgende samen.
Het faseverschil 'f (1:-) tussen ~ en ~ uit fig. 2.1-1 kan men
uit fig. 2.2-4 en fig. 2.2-5 bepalen.Dit faseverschil is:

ti

voor w,,=wl,.. : lfJ+ (/=) = 9{&)- f}O)-'f-+~::' -<p.J.lf)+f

voo r Wil =-lû.,1: lf- (t) =- 9 th ) - êt&) - 'f .,.. 1 = ~ (6) - ~

Als de S~P.L.L. in lock is,is bf </J~(t)~ :zk1T bf (k(l:)~ :zklr .Dus
o p '2. k l1'" na is:

Als het uitgangssignaal een constante fase eet) heeft is zelfs:

lf+ - 'f- == Ir

We zullen .nu nog even nagaan wat er gebeurt als ~3 door een
limiter naar de fasedetector gaat,en dan blokvormig wordt,
terw~l voor ~~ 66k een blokspanning wordt genomen.
B~ blokvormige spanningen zal in (2.2-24) en (2.2-25)'Sil1tp.j-Lt-)
i.p.v. s.il'l rp+lb) ,en >iVl "_l~) i.p.v. '!liVl f:/>_l/:-) komen te staan
(zie Appendix I).Door de aanwezigheid van een limiter kan men
er voor zorgen dat de amplitude van ~ geen of weinig invloed
heeft.De factor AK uit (2.2-24) en (2.2-25) wordt dan vervan
gen doorocK .Hierb~ is Ol" een getal tussen 0 en 1.Zoals in
hoofdstuk 3.2 nog zal bl~ken is « een functie van de signaal
ruis verhouding aan de ingang van de limiter.\{ bestaat nu nog
slechts uit \.(d. en Y< ... c..o !
Voor de S.P.L.L. van fig. 2.1-1 gelden dus de vergelijkingen:

I:: 1./ I=-p(.p) <' I" "" ""'+ (I::)e+- (t) = 96+ <. ) + 0< "'" ;> , , r.

$_Lé)::.st'_Lt) + o<.j,.( r=~p) 5iVl rf_ft)

met •B.j- et) = e (l- ) + ljI ~V1 tiJ+ (&) = et t:) - e (I:) +- 'f
•

e_(/;)=.e(~)-r+7T ~Vl ~_(l:)=9(é)-()1..1:)-lp +Tr

(2.2-32)

(2.2-33)

De vergelijkingen beschrijven hoe goed of slecht de ingangsfase
8t&) door de V.C.O.-fase ~(~) wordt gereproduceerd,als de in
gangsfase eL~) een of andere functie van de t~d is.
Het is in principe mogel~k om ~ ook als V(b) te beschouwen.Men
kr~gt dan een uitbreiding voor situaties waarb~ in plaats van
een kristaloscillator een erg slechte oscillator is gebruikt.
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2.3 Uitwerking van de S.P.L.L. vergelijking

We bekijken alleen het geval uJ'l=c..Vh".We kunnen voor (2.2-31)schrij
ven als -7T/;:(. < ~ (t-) <. -n-/~

+

e (1;) =,/, (I.-) +- 0<. K FCp) szS (t ) ( 2 • 3-1 )
+ ~ p +

Substitueren we hierin (2.2-32) dan ontstaat:

{ I + ~ I.< F~P)} ê(~) =0( K F ~P) [ e (I::) + yJ J (2 • 3-2 )

We gaan over op de Laplacegetransformeerde vorm.Hiertoe moet p
door 5 worden vervangen.We spreken verder af:

'l[e(~)J =- 9(s) ~[ë(~)J = ê(s) Y[[gS+L~)}= ~(s) (2.3-3)

Ook 'JI moet getransformeerd worden. We stellen daarom lf= lf(t),
dan is: x{lfU)! = ljJ (5)

Voor (2.3-2) kunnen we nu schrijven:

"" 0( \,.( t= Cc;) 1 1e- Lce.) = e <.~) + lf' (S )
s+oc:\<F(c::.)

of verkort:

ê r..s) = L L<; ) feL~) + 'f ( s.) ~

Uit (2.3-1) volgt rechtstreeks:

#(5)= s e(s)=-He,,:»9(s)
.f- '5 +- Cl\, V< F Cs )

Er is een verband tussen L(s) en H("» :

L(~) -= 1 - Hes)

(2.3 -4)

(2.3 -5)

(2.3-6)

(2.3-7)

In (2.3-5) staat in Laplacegetransformeerde vorm uitgedrukt hoe
ê(t), de reproductie van e (/:-) ,uite cl:) ontstaat .Men ziet hier

dat IJIU-) dezelfde invloed heeft op ~(~) als eet) ,dus een slechte
kristaloscillator kan de goede eigenschappen van de S.P.L.L. te
niet doen.
In (2.3-6) staat uitgedrukt hoe de uitgangsspanning van de fase
detector </> + ct) samenhangt met de ingangsfase e (I:.) .Hierbij moet
worden opgemerkt dat aangenomen was,bij (2.3-1),dat:

- 1T <. 1> (t:) < + ar
'2.. -I- :(,

De fasehoek tussen de spanningen die naar de synchrone detec
tor gaan,dus U9 en ~3 in fig. 2.1-1,kan men uit (2.2-30) halen.
He t faseverschil tussen lY., en lJ'j is + <I:>.f-{l=) -"o/~ voor w"l = <.011,1' en
- f/J_ (t) +""'l~ voor ~ =-WI"" .Het faseverschil tussen ~6' en L';, is
( f:i.g. 2.1-1) tr/:.t zodat het faseverschil tussen IYI> en ~:. is:

lpLt-) = <1>+(t) voor t.A:>":.wl,,, (2.3-8)
If ct) =- - rfJ- (/:) + ïr voo\'" w 1 :. - w~,\
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De synchrone detector (fig. 2.1-1) is fasegevoe1ig,de uitgangs
spanning ervan is evenredig met Co'":> lf tI:) ,dus met:

cos (r/>ttt)) voor ~== w~.,
en

cos. (-1>-(t-) +7T) voor w" ==-l.<Jh1 •

Men kan dus stellen dat (2.3-6) beschr~ft welke fout de syn
chrone detector ten gevolge van de ingangsfase e(~) zal maken.

2.4 Het gedrag van de ruisvr~e S.P.L.L.
ltWe zullen aannemen dat de S.P.L.L. een Z orde S.P.L.L. met

passieve integrator is.Dit is een zeer gebruikel~k type S.P.L.L.,
zie[2] en[3].
Voor het loopfilter geldt dan:

F(e;) :: WIed:. (2.4-1 )

Met zo een filter kan men gemakkel~k het bijproduct met de dub
bele frequentie van de fasedetector flink onderdrukken.Dit b~

product is bij de oveIgang van (2.2-5) naar (2.2-6) weggelaten.
Echter vooral als A\I. of 0('.< erg groot is moet men de dubbele fre
quentie flink onderdrukken omdat deze anders de V.C.O. gaat stu
ren.Hierdoor ontstaat een fasemodulatie die zeer storend kan wer
ken,omdat deze z6 snel is dat de S.P.L.L. die modulatie niet
verwerken kan.
Voo r F= L5) ui t (2. 4-1) geldt :

(2.4-4)

(2.4-3)

(2.4-2 )

( l:- ~o)

(I:- <'0)

= 1:"2
"l:"1

de eindwaardestelling uit de Laplacetransformatie
(2.3-6) toepassen om tP+ (00) te vinden.

~ ; VVl F L5I \ = '1
S~O

en
Lf:iW) Fes)
s- co

We kunnen nu
op q;T Cr.) uit
Er geldt:

,+... C00) = ~ i W1 ~ ~ (s) :: ~"Wl 5 W(s) e Cti )
'fJ+ s .... 0 + 5 - a

Als e (I:-) voor tfiCJ de som is van een deltafunctie ,een stapfunctie
en een rampfunctie,dan is:

e ct).:: 0. 0 & ( t:) + eo + sz..0 /:;

(;) (I:) = 0

rl-, (&0) = lf;,. WI
r.j- S .... () 5 +

_ .Q.o
cpof- (a:» ex K

Hieruit volgt:
et.(5 ).:: 0.. 0 +

Dus:

9 0 +
5

(2.4-5)
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We kunnen hier wat getallen invullen.
Stel «\..(= 10 f /sec en 11 0 = 101. rad/sec dan is tPf-(oo) =1Ao radiaal.
De fasegevoeligheidsfactor van de synchrone detector is dan
cos "/"0 = \- E..
Met de reeksontwikkeling

rf., I rf.,:2. , rAl( 1,n,6+
co ~ T = I - V 't' +- -/ r - 6,' or. 'I.

is te zien date<1/200 is,en dat de fout die ontstaat in eerste
benadering kwadratisch met ~+(~) ,en volgens (2.4-5) dan ook
kwadratisch met SLo toeneemt.
Men ziet dat met een ruisv~e S.P.L.L. zeer nauwkeurige syn
chrone detectie mogel~k is.

2.5 Het gedrag van de S.P.L.L. b~ aanwezigheid van ruis

Indien het ingangssignaal van de S.P.L.L door ruis wordt ver
stoord,is nog steeds goede synchrone detectie te bereiken.Het
is echter erg moeil~k om de ruisinvloed kwantitatief nauwkeurig
te berekenen.ln [2],hoofdstuk 7 is de beschr~ving van het ge
drag van een automatische versterkingsregelaar met een P.L.L.
en een synchrone detector te vinden.ln fig. 2.5-1 is te zien
hoe aldaar de synchrone detectie geschiedt.

in
-=

P. L. L.

&~ 'OC.hr-OVlt.

cl. cd-er. c l-or-

fig. 2.5-1 Synchrone detectie volgens [2]

De optredende spanningen z~n:

~ -= R A
1

coe;, [wot. + e[/;.)] 1" ~o(.t) en Y"p -= {i' Ap c.o S [ !.Uo l: + êt 1:) + §'" eb)]

-De faseruis EZ.", ct) in L/p ontstaat ten gevolge van ~o tb) •
Het enige noemenswaardige verschil met de S.P.L.L. is het ont
breken van e~n r zoals die in (2.2-32) voorkomt.Afgezien daar
van hangen e (1:) en G{t) op dezelfde wijze samen als voor de
S.P.L.L. waarvoor,als we f~)=O stellen,geldt:

'fI

eCS) ::: Les) els) zie (2.3-5)

We kunnen nu deze vergel~king ook op fig 2.5-1 toepassen.
De filterende werk~ng van L(jw~ ,wat een laagdoorlaatfilter is
zorgt er voor dat [t",( b) niet volkomen .statistisch afhankel~k

is van ~otl;) .De kruiscorrelatie van e l1 ct ) en !1o Ct-) zal afnemen
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nan,rmate L({w) een lagere aÏsn:ijfrequentie heeft. In [21 ho~fd
stuk 4-C wordt van een verwaarloosbare correlatie tussen 111'1 (l:)
en ~o(é) uitgegaan om het ruisspectrum achter de fasedetector
van een P.L.L. te berekenen.Het zal duidel~k zijn dat dit spec
trum hetzelÏde is voor een synchrone detector.Dit wordt in [2]
hooÏdstuk 7 dan ook toegep~st,maar vanwege het verwaarlozen
van de correlatie tussen ~11 11:-) en 110 (f-) ontstaa.t een foutief
resultaat,hetgeen nog verergerd wordt doordat ~~(t) gelijk nul
wordt gesteld.
Als g~~)=O,dan kan men voor de ruis in de uitgangsspanning
van de synchrone detector schrijven:

. ~

!1t.\a (~) = !1oL~) fi Ap cos [wo t ..,.. e (~)J ,

als de detector een vermenigvuldiger is met versterkingsfac
tor 1.
Van de bandbegrensde ruis :1 0 (~) rond Wo , word t nu laagÏrequente
ruis gemaakt,en bovendien geldt dat het gemiddelde over de
t:ijd van !:1.",it U) nul is als '!1 o tE) =0.
Plaatst men achter de synchrone detector een integrerend oÏ
laagdoorlaatÏilter met overdrachtsfunctie ~~) en impulsres
ponsi e ~ L~) dan geldt:

l?':: = LY.. ® a Ct:. ')
_~ -14,1; cr

Zie ook Ïig. 2.5-2

2'"'1 tI:)

'i> '1 ru:: 'tU" 0 11 t2. I C1a.~cioor Io.o.~ -
..l.<1.( ) çi\l:t.r

chhtCTor Lr .t- tI:) s ~(I:) r
-IA,

IJ:"P c1:)

Ïig. 2.5-2 Laagdoorlaatfilter S(s) na synchrone detector

Verwaarlozen we de :t wc.-component dan geldt voor '::r 1.C.',t:..
~lAa .. -= A~Ap cos [ell-)- 9tt-)] + rll.4·I~

*'Stel dat A., Ap en e(!;) - eU-) zeer langzaam varieren, zodat het
filter hierop geen effect heeft,dan is:

- "Ir

0" (J-).::. A À.n cos 19 (Ir) - e (I::)J +- 'iJ. t.\Î \- ct:) ® 9s Ct)
_~ " r

Voor de laatste term hiervan kan men schrijven:
""

Y\v.it-l~) @ ~(~) = J'[1lAi~(C) <2J(é-T) d.-r:
-~

Als ~(H over een groot gebied van c een aanzienl:ijke waarde
heeÏt,betekent bovenstaande formule dat de ruis wordt uit
gemiddeld, dus verdw:ijnt als '3 (/; ') maar breed genoeg, of ~ (c:. ')
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(5.2-9 )
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smalbandig genoeg wordt genomen.
TI~t is echter niet zo,wat blDkt als men de correlatie tussen

~I"I Ct-") en !lo Lt:) meerekent.
Volgens [51 hoofdstul{ 3.3.3.1. kan men voor ~otl:) schrijven:

~o (b) == V\op (I:-') (.os wat + ~o~ (~) bi\? Wo l:

Mathematisch gezien is ~o(~) een vector, liggend in een vector
ruimte die opgespannen wordt door de twee orthogonale eenheids
vectoren co= Wo t- en ""i.., Wat .Men kan derhalve ook schrijven:

~o ti:) = ~~p(t:) C.O:'[LVot + 9(1:)] +- ~~~ ll:) si'll [wot: + 9 Lf:>]

Aangenomen is dat het spectrum Sl1oVlo(fw) van '!:Jod') vlak is voor
:t (wo!. L<7no )' Sl1

o
"o (jlO) bestaat voor positieve en negatieve '0 .Buiten

de aangegeven frequentiegrenzen is het spectrum nul.TIit geldt
dan ook voor l:Jop(~)en oo,,(t), wat dan laagfrequente ruissignalen
zDn met een vlak spectrum voor -wllo < Lo < w">o .Ruis zoals !:2o , ~open

!do~ noemt men bandbegrensde witte ruis .Zowel !la , ~op als !Ioq
voldoen statistisch aan de verdeling van Gauss.Voor ~~p en '1)'
geldt hetz elfde. - _oy
We zullen verder de accenten weglaten en schrijven:

~b(I:)::: !0op(l~) UlS.[Wot +eLl-)] + rlaCfLI:) 'So i Vl[Wo I: +- 9lé)]

Voor het ingangssignaal kunnen we schrijven:

.sr" (t) = Vi A
1

co~ [wo t + ect)] + ~o Cl:)

Stel N 01> Cb) == Vi A., + nopCl:-)

dan is:

~ 03 (~ )

Nop [f::.}

':!"1 (t.) =. V.No~ (I:) + !1;y cd
met:

(5.2-10)

(5.2-11)

Stel nu dat de P.L.L. een breed loopfilter heeft zodat ~V)~)
nauwkeurig gevolgd wordt door de V.C.O.,dan is:

(J-~(I::)=VîAp c.os[wo
c + eet) + @.11(c-)]

ft ..
want e Ct) + E2~ te-) = e (é) + !2 11 Ce-)
Uit de synchrone detector komt dan:

I "\1 .a :t I
~ L.&-i \, 0:-) = "'.ï Vi: Ap V!Yop (I;) + ~O'l (t-)

= ~ v?A p V(Vi'A-1+- ~opLl:-))2.. +- ~:, tb)'

Als er geen ruis is, dus ~o Ct-) = ~op(l:-) = :!!o~(O=O dan volgt ""t.\i~=A-fAp
Als fiA'l« ~o \t;) , dan is

V-.I Cl;) ~ .LV;: A VVlo~p{l:-) + '()O~(I;)'
-lAlt" Zo P - - J
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Ui t 5 hoofdstuk 3.4 is bekend dat~;p + ~~'" voldoet aan de
Rayleigh-verdeling,een effectieve waarde heeft van ÓVL en een
gemiddelde waarde heeft van dlj>T/..

1 als ~~~) = (j2..

Stellen we gemakshalve Ap=l,dan is:

ll"l.Ii!-!t-) ~ A'I al s VI 0 Cl:) « A'f

en
:'::"q-"'-it-Ur:'l:) ~ d~als Vlo (/:-) >'> A1

In fig. 2.5-3 is globaal het verloop van ~lA.d.. l~) als functie van
A 1 afgebeeld als 4,:>=1 en ~o~(l:) = cl 2. c onstant is. '"
Men ziet hier wat voor een fout de ruis veroorzaakt als @I? (t)
gecorreleerd is met '!::lo te) •

2.6 Conclusies
•

Voor alle ruiscomponenten van !JD{lr) waarvoor ~n ti;) ongeveer
et? (t.) volgt,die dus in het doorlaatgebied van de P.L.L.- of

S:P.L.L. overdrachtsfunctie Ll~) liggen,geldt dat ze door de
synchrone detector worden gedetecteerd zoals dat door een dub
belfasige gelDkrichter geschiedt.Het gevolg is dat b~ aanwe
zigheid van ruis, ~",-;~ (f) altijd groter zal zj,jn dan A1 ,zodat zelfs
de beste filters achter de synchrone detector niet in staat
zijn om de ruisinvloed ongedaan te maken.

Ruiscomponenten van ~o~) in het spergebied van Lts) kun-
nen achter de synchrone d~tector w~l worden weggefilterd. Voor
deze..,.ruiscomponenten zijn @I'I (t) en @i') cb ) immers ongecorreleerd
en ~V} C&) is nagenoeg nul.

Het filter na de synchrone detector hoeft niet smalbandiger
dan Lqw) te zijn.

Betere ruisonderdrukking dient te geschieden door in eerste
instantie Lljw) smalbandiger te maken, en dan het filter na de
synchrone detector aan Lli w ) aan te passen.
Men bereikt zodoende dat de toelaatbare bandbreedte van A1(~)
maximaal is als geëist wordt dat de ruisinvloed minimaal is,
en A

1
(I:-) zo nauwkeurig mogelijk gemeten moet worden.

i

o

,,,
0+--------------

A1~
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3. Bevordering en signalering van phase-lock

De werkel~ke frequentie van het aangeboden ingangssignaal zal
vaak afw~ken van de nominale frequentie die we Wo hebben ge
noemd.B~ het inschakelen van het ingangssignaal zal er dan
een frequentieafw~kingU- o bestaan. In [2], hoofdstuk 3-D en E
kan men nagaan dat phase-lock tot stand komt als n o in een
bepaald frequentiegebied,het zogenaamde vangbereik,ligt.Be
staat er phase-lock,dan bl~ft deze bestaan als Qo in het zo
genaamde houdbereik ligt.Voor tweede orde P.L.L.'s is het
houdbereik veel groter dan het vangbereik.Het houdbereik ligt
vast door: 7T" < 11. 0 <. + 2!:

-y p<.K .<.
als de V.C.O.-zwaai niet begrensd is.ln ons geval zal de V.C.O.
wèl een begrensde zwaai hebben.De grootte van deze zwaai be
paalt dan het houdbereik,dat dan echter nog veel groter dan
het vangbereik is,terw~l bovendien in het hele houdbereik de
synchrone detectie nauwkeurig kan plaatsvinden.De S.P.L.L.
werkt dus in principe over een veel groter frequentiegebied,
dan dat waarvoor vanzelf phase-lock ontstaat.
Het zal dus nodig z~n om de phase-lock te bevorderen,wat als
volgt kan.Stel dat we een schakeling bezitten die phase-lock
kan signaleren,met als b~voorwaarde dat de middenfrequentie
correct is, dus w'I"' wV\"I.Men kan ook w1 =- wli, kiezen zo men wil.
Genoemde schakeling,we zullen die een loek-detector noemen,
geeft dan een spanning af waaraan we de logische waarde 1 ge
ven. Zolang w., f:. w Y11 is, geeft de loek-detector een logische 0 af.
Door de logische 1 of 0 wordt dan een rampfunctiegenerator,
zie fig 3-1,aan of uit gezet.Deze generator stuurt de V.C.O.
via een extra stuuringang.ls er geen phase-lock dan wordt zo
de V.C.O.-frequentie over een groter bereik dan het houdbe
reik gevarieerd.Ligt .0." binnen het houdbereik dan zal nu van
zelf phase-lock optreden en de rampfunctiegenerator wordt
uitgezet.Het is dan veruit het gemakkel~kst als de generator
z6 wordt gemaakt dat de uitgangsspanning ervan daarna lang
zaam naar een vaste waarde gaat,waarb~ de nominale V.C.O.
frequentie,dus Wo-+lû\-),! of desgewenst tU,,-"-'l-,., ,optreedt.We zullen
hier aanhouden: wo+u.JI,,,.

Als we een loek-detector hebben die werkt zoals juist is be
schreven,dan hebben we ook geen last van een nogal vervelend
versch~nsel,namel~kdat phase-lock voor een hele reeks ingangs
frequenties optreedt,of beter twee reeksen,gelegen rond de
twee spiegelfrequenties,en waarvoor geldt:

\w1 \ =~ LU",,, met: lr1 en W1 oneven
en ~~ niet vereenvoudigbaar.

Deze formule bevat de twee spiegels zelf, de ene voor lO.. >0 ,de
andere voor LV.(O .Zie verder Appendix I •.,

1"0.""1 pÇu.Vlc:.l:i Ol:. • C;.P. L.L..
:$=

loc..\< _

r+- -+-- veo ~ ...... i nlA,!> -f11l. n Cl ra.. I-or
V.C.O.

de. 'h~ c. \-0 r

K <>Î13 f1 o.a.l s.h... \:: UI s.t"l"t- ...,,""pP...lI'cHCl.'SIIt .... e ...cJ:or

fig 3-1 Bevordering van phase-lock,blokschema van een moge
l~ke methode
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3.1 1)e loek-detector

Het blokschema van een loek-detector die aan onze verlangens
voldoet en bovendien weinig ruisgevoelig is,is in fig 3.1-1
afgebeeld.

I ;'~

~
c;.~ Vle \..V-OVlct- l)"cf

r d-Q: bI. c:.. toor

.... Cf (t) ...
"-

,
Sc:."'Wli\:;l::~ c..>-
\:,,"ic:s~q, ....

11...

'10 ."
(toWlpa....(.L ~o ...) I.l,t-

locl<_

~..,,-
+

~~Q:d:or
1 lTd"
~ olc b~.c. \:.0 r -

'II:

<t (f)
, U"d'
r

0°\.1.-.1--

.f
+o..<"t. - X·l:a.I- 'o\oL.~o\~-

I iWl;I::4.r J.4.!:-(Lc..\·o r

~!
o.c..i \I~TO~

LT3 ():I 'LI

~ ~o'.....i~

I/\aa. r loopÇ-i Ll:lI:r

fig 3.1-1 Lockdetector,blokschema
1)e spanningen L'3 tlm lr~ komen overeen met die
in fig 2.1-1

1)e schakeling bevat als hoofdonderdeel een extra fasedetector
(fasedetector 11) die werkt als de fasedetector van Appendix I
en de fase tussen LY~ (of V;') en ""'cP meet.
Als fasedetector 11 een versterkingsfactor ~d~ heeft dan geldt
(fig 3.1-1 en Appendix I):

~ = \..<'d <oc:. lt>U-)
10 . "Ir.. I

1)e fasehoek epll:-) is in (2.3-8) te vinden,en is:
tpcl-) = rpt- [/;-) voo\'"" W" == w\.-11

en

(3.1-1)

\,)00 ....

1)us zal voor 0'""/0 gelden:

Als phase-lock optreedt bjj een niet extreem grote.o.o ' dan zal
volgens (2.4-5) gelden (na enige t~d):

1-'+ (t) ~o o{- ifJ- (&) ~ 0
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lfo ~ "<et::rr. <0 ~ 0 = K. cbr: voor LV" = c..û"".,
L'io ~ \-( dJr<oS ïr =- \.<dJr voor w-\ =- - \.On'\

We willen phase-lock voor tV-t=,wl-r .. ,dan is lJïo bijna de maximaal
mogelijke waarde die ooit bereikt kan worden.
Uit (AI-3) van Appendix I kan men concluderen dat alleen voor
w" = LO\1 bereikt wordt '-'i 0 '7 I/~ '-<cbr .Di t gebeurt als VI =~=l. Voor
andere" VI en WI kan ten hoogste "-'"10 = JI"3 V(oI.::zr worden,namelijk voor
YlJWJ = '13 of rljWJ = 3 •

Phase-lock met LA.?, =WI-t 1 wordt dus gekenmerkt door: &10 '> '/-:. \(d:D:

Deze ongelijkheid wordt op waarheid onderzocht door een Schmitt
trigger die als comparator met een kleine hysterese werkt.Door
deze hysterese zullen kleine variaties van ~.D niet in ~Il tot
uiting komen,zodat ~\ dan rustiger is dan zonder hysterese.De
c omparator vergelijkt !.tjo met vre.f- ,dus moet gelden: VV-lef- =- '/"5 KcbL

In fig 3.1-1 heeft fasedetector 11 een laagdoorlaatfilter aan
de uitgang,dat niet expliciet is aangegeven.Dit laagdoorlaat
filter heeft tot doel de ruis in ~o,die door fasejitter in
ontstaat,weg te filteren.

3.2 De invloed van ruis op de loek-detector

In principe is het mogelijk om de S.P.L.L. z6 te maken dat ~i~)

zeer smal wordt,zodat de ruis van weinig invloed is op het
ontstaan van phase-lock.De prestaties van de loek detector
z~n dan bepalend vo~r de toelaatbare signaal-ruis verhouding.
Volgens (2.3-6) is l5(s)=L($)6l(s,> ,dus voor smalle L(jlV) is er
~einig correlatie tussen de ingangsruis Vlo tl::) en de faseji tter
en{h die daarvan het resultaat is.We hadden in hoofdstuk 2.5
al gezien,zjj het voor een synchrone detector wat een speciaal
soort mixer iS,wat de mixer met de ruis doet.De ruis wordt
in frequentie getransformeerd.
Aan fig 3.2-1 tlm 3 kan men zien hoe de ingangsruis in ~ te
recht komt.In tab 3.2-1 geven we een overzicht van de optre
dende signaal- en ruisgrootheden van l)".. tlm lJi' uit fig 2.1-1
(zie [2) hoofdstuk 2-F).

0::';,

Vc.o ç"Q.~......",~i .. : t'4 ~ LJ; IJ: I

Wo" u:>~.. J

Signaalvermogen 5 13.. S., 5~ 5"3:::~~Pt-

Ruisvermogen fJ~ Nfo Nt" Noh. lr-"'... ) Pt-
Dichtheid van IV Ni'> IV" N., .><

Signaal-ruis verhouding f' = S/N~ Po f>1 P?:Plt ~ =C<Y(I.Cl(n
Ruisbandbreedte wH Wwo wo\.\"1 vJH"J.. ..-:.
Ve rIllOgens El pe c t :r'um-~lII-;-( iw) ----

-- ~---~-----o- ------ ----~

s~o.. o q...,) Sv\4l1\1lî IU) ~1'I't Ol t (\/d) ><
Signaalfrequentie w Wo 03 ~" c.o..,,, W",,,

tab 3.2-1 Signaal- en ruisgrootheden van l':, tlm Uj' uit fig
2.1-1
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Teneinde overdrachtsfuncties van filters direct vergel~jkbaar

te maken met ruisbandbreedten zullen we alles in de hoekfre
quentie uitdrukken,dit in tegenstelling tot (21.Daardoor tre
den verschillen in factoren ter grootte '.2.Tr op met sommige
formules uit [2].
In fig 3.2-1 t/m 3 zjjn de vermogens spectra van L'4 t/m 03 af
gebeeld.Deze spectra zjjn gestileerd,maar wel z6 dat de totale
ruisverrnogens met de ongestileerde toestand in overeenstemming
zDn.De ruisbandbreedte VVH is dan een equivalente ruisband
breedte.Uit de figuren valt het volgende te leren.Als de ruis
in ~~ voldoende bandbegrensd is,wordt de signaal-ruis verhou
ding door de mixer niet aangetast. Voorwaarde hiervoor is,dat
de delen van het ruisspectrum van U'""1.. ter weerszjjden van w =0
elkaar niet overlappen.Het bandfilter zal nameljjk voor alle
w wel wàt ruis doorlaten.Treedt er dan een overlapping op,dan
neemt in het overlappingsgebied de vermogensdichtheid toe,en
wel met een factor 4 omdat de beide spectraaldelen volkomen
gecorreleerd zjjn (de ruisspanningen tellen op).Wanneer de o
verlappingen zeer breed worden zal ten slotte vrjjwel het ge
hele ruisspectrum een 4 maal grotere vermogensdichtheid krjj
gen.De mixer heeft dan de signaal-ruis verhouding met 6 dB ge
degradeerd.Vermindering van de signaal-ruis verhouding zal
niet optreden als: \ I (3.2-1)

WHo =y w\t.,
zoals in fig 3.2-2 te zien is.
Laten we aannemen dat aan (3.2-1) voldaan is.Men ziet dan
aan de figuren 3.2-1 t/m 3 dat geldt:

ç~ \'\/(../0 St> ~ . (3 2 2)
P7.': NI::2. :' w\-\'4' N-tu = W~2. Po • -

want II/f '2.. = N2, 'WH 2.. , A/&o = No \VHo rr~ ~~ ~ ~:

De definitie van W\-I is :
00J I l-J CjeA')I ~ ol. u.:l

'vJ. - -IC Jz.o..cl / I ( 3 • 2 -3 )
~ - /~tC .

IH l\'w) I~a..x.
Om hiermee niet in moeiljjkheden te komen denken we ons de
spectra van fig 3.2-1 t/m 3 ontstaan door filtering met fil
ters waarvoorll-l(j"")\~A."":''\ ,omdat eigenljjk geldt:,

Nt- -:: N V 1-{ 11-1 (). w) IlM4..x-

(zie [21 hoofdstuk 2-C)
We gaan er verder van uit dat het spectrum van de ingangsruis
verloopt volgens fig 3.2-1 met een ruisbandbreedte die klei
ner is dan 4 maal de middenfrequentie van 393.10~ rad/sec,dus
1562.10 a rad/sec.Als M.F. bandfilter doet één LC-kring vol
gens fig3.2-4j dienst.De tolerantie van L en C is 1%.
Met 3.2-3 volgt voor v~:

00 lIJ)
vJ = ~ J 0 0 ..L~ë()..

N'l, Q ~(<.O Wo)'2..
o -dJ 1+ Q - - -o Wo LV

-) Voor fig 3.2-4 zie bladzjjde -3.7-
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Dat de integraal de waarde~ heeft,kan met de residustelling
uit de complexe functie theorie worden berekend,men kan de
waarde ook in [2J hoofdstuk 2-H, pag 1.3 vinden.
Dan is:

"TT Wo "'TT" _ 6 S'
'IN - -- =:. -- - S"J • / b

1-12. - Qo V:ZC

Hierui.t volgt dan weer: wHo/WH2.=-4,48
Deze bandbreedtebeperking levert een ruisvermindering op van
10.log4,48 = 6,51 dB. '

Opmerking.
Het M.F. bandfilter mag geen hoge Qo-factor hebben
om ervoor te zorgen dat in- en uitgangsfrequentie de
zelfde waarde hebben.Als namelijk het M.F. signaal enigs
zins vervormd is,en de qo-factor is te hoog,dan kan de
kring een harmonische van het signaal doorlaten en de
grondcomponent tegenhouden.Als dan bijvoorbeeld bij het
in loek komen WIl =//3 W \11 wordt, is de uitgangsfrequentie
3W4~w"1 ,waardoor de loek-detector misleid wordt.

De door het M.F. bandfilter verbeterde signaal-ruisverhouding
bepaalt het gedrag van de limiter.Hoe de limiter zich gedraagt
is beschreven in [2} hoofdstuk 8-B,L6] en [7).
Het een en ander is gedeeltelijk al in tab 3.2-1 vermeld.
Het uitgangsvermogen van een limiter is constant:Pé.Een deel
hiervan is het uitgangs-signaal-vermogen,dat alleen afhangt
van de signaal-ruis verhouding p~ of p~ volgens de formule
o(:lPl: ,zodat voor het uitgangs-ruis-vermogen(l-ot'-)Pl- over blijft.
De uitgangs-signaal-ruis verhouding voldoet dan aan:

(3.2-6 )

Volgens [2) hoofdstuk 8-B kan men f>-t als functie van P", bena
deren met:

(3.2-7)f-e. =
0,7854 Ph + 0,4768 fh z.

1 + 0,2384 f~

Elimineren van f~ uit (3.2-6) en (3.2-7) geeft dan ~ als func
tie van PI,=Pz..

(3.2-8)
0,7854 ~ + 0,4768 Phz'

2-
+ 1,024 tI, + 0,4768 Ph

Men kan in (21 hoofdstuk 8-B terugvinden dat de benadering
van p~ volgens (3.2-7) voor kleine signaal-ruis verhouding
erg goed iS,zodat (3.2-8) dan ook nauwkeurig is.
De factor ()( geeft de vermindering van de ui tgangssignaalam
plitude van de limiter, en dus ook de vermindering van Vjo ui t
fig 3.1-1 als functie van p~ .Als de S.P.L.L. in loek is met
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w.,=w~" dan is dus: L7
10

'" 0( '-<clIJ:

We hadden als kri terium voor phase-lock: LrI17 ') ~ \.<',1:D:

dus oe. mag 1/3 worden.
Invullen hiervan in (2.3-8) levert op

~

0,4768,q, + 0,6716 f
h

- 0,1111 = °
Deze vergelijking heeft. maar één positieve wortel voor

- 0,6716 + VO,67162.+ 4 • 0,1111.0,4768

0,9536
PI, = 0,15

Omdat ~<1 is en ~ afneemt met afnemende Ph is de minimaal
toelaatbare p~ of P t waarbij de loek detector nog werkt:

of - 8,2 dB

Voeg hier nog bij de 6,51 dB verbetering van Pt t.o.v. Po door
het rvl.F. bandfilter, dan mag de signaal-ruis verhouding Po aan
de ingang zijn:

P . == - 15 dB,0,"'",

bij een ruisbandbreedte van 400 kHz in het dubbelzijdig,of 200
kHz in het enkelzijdig spectrum.
De limiter zelf heeft nog een aanzienlijke ruisproductie waar
door bij zeer kleine ingangssignalen Pc ...;., groter dan -15 dB
wordt,en bij nog kleinere signalen werkt de hele schakeling
niet meer.
Bij smallere ruisbandbreedten dan wij genomen hebben zal de
winst in signaal-ruis verhouding door het M.F. bandfilter
weliswaar kleiner worden,maar de limiter werkt bandbreedte
onafhankelijk, zodat zelfs bij zeer kleine ruisbandbreedten nog
al tijd voor Po ...,,'''1 overblijft: - _8,2 dB.

c= 0,02.2.5"" ~F

L::. 0, 0 r ::t WI H

':LR: s-oo.n..
Lc1

1.H Ljw) ::- 1. _

:t ~ 1+- J' ex (~ - ~)
o ~ ~ ~ nC

'-'( 0 = Wo \'I.. .=. "I, 'f 2.

fig 3.2-4 Gegevens van de middenfrequent 10 krtng
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4. De synchrone detector (amplitude detector)

De synchrone detector is van eigen ontwerp.Weliswaar kan men
zo'n detector in IC-vorm,b.v.de MC I496,in de handel verkr~

gen,echter de drift van zo'n IC is veel te groot voor ons
doel.De gebouwde detector is voorzien van maatregelen om die
drift te beperken.

4.1. Het principeschema van de detector

Tl tlm T6: MPF 107 met
afkn~pspanningVp =3 Volt

T1 en T~: één paar op een
temperatuurgestabiliseerde
chi p V" A]I 2 6.

RE is hele netwerk,
vervangt:

R'E'''

~ i trIL
r-----+-+-----+---t--0~

- ""cL
amplitude van
+ en - lYc;{:

2 Volt top

fig. 4.1-] Prinuipeschema van de synchrone detector
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Het principe van de detector wordt algemeen bekend veronder
steld.Speciale maatregelen om de drift te verkleinen z~n,het

toepassen van een temperatuurgestabiliseerd transistorpaar T~

en T 2 ,en het toepassen van Fets voor T 3 tlm T 6 .Het netwerk
REis zo ontworpen dat "met de cermet-potentiometer van 50n
een ongelijkheid van iets meer dan 2% van R!ti en Re. ~ kan wor
den opgeheven tot minder dan l~.Hiermee kan men I C1 en I c2
gemakkel~k binnen 1~ gel~k maken.
De Fets T 3 tlm T 6 hebben een gatestroom van 1 nA b~ 25°0,
hetgeen verwaarloosbaar is t.o.v. I C1 en Ic~ die ca. 1 mA
z~n.Men mag dus stellen dat T 3 tlm T 6 niets anders doen dan
de verdeling van de stromen I C1 en Ic~ over R 1 en R~ sturen,
zonder I C1 en Ic~ zelf te beinvloeden.De drainstroom van de
Fets in afgeknepen toestand van het kanaal is slechts enige
nA,dus ook zeer klein. t.o.v. I~, en Ic~ .Transistoren in afge
knepen toestand komen tot collectorlekstromen van dezelfde
orde van grootte als Fets,echter de basisstromen van de tran
sistoren z~n meer dan 'n factor 1000 groter dan de gatestromen
van de Fets .Men mag verwachten dat voor T 3 tlm T 6 Fets beter
toegepast kunnen worden dan transistoren.
Ten aanzien van R 1 en R~ kunnen ook driftbeperkende maatrege
len worden genomen,zie hoofdstuk 4.2.

4.2. De offset van de synchrone detector

w~ gaan ervan uit,dat de Fets T 3 tlm T6 in afgeknepen toestand
geen stroom doorlaten,en berekenen dan de offset van ~~ ten
gevolge van het ongelijk zijn van de stromen I C1 en Ic~ en een
afw~king in de duty-cycle t.o.v. 50% van de draaggolf l'd. ,als
mede het ongelijk z~n van R 1 en R~.

/;

2 T

t<J"d ( é) - 1 ~
,

011:- -

-11:
é

AT
f----.-

... -- ....
l. 1.

o

+~V

fig. 4.2-1 Vorm van de draaggolf ~~(t)

We definiëren:

(4.2-1)

Dan is:

I1.:::~I+~I

I2.':-~~ - DI

R1=tR+~R

R.,-::.~R- DoR..

(:1 ::.~-r-+ ó.T

é2.=-l.T-AI
1.

( 4.2 -2)
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t:l, :
r------.-- + V..

We kunnen vervangingsschema's tekenen voor T 3 t/m T ó ,R 1 en R2

van fig. 4.1-1 tijdens 6 1 en é:<,. ,zodat we r.YI.<.U) voor 6 1 en /:;>.
wat makkelijker kunnen berekenen.De condensatoren C 1 en C~ zijn
buiten werking gesteld.

E: '/ :
,...------.--+V

b

fig. 4.2 -2 Vervangingsschema' s van T ~ t/m T6' R 1 en R:4 voor
é 1 en t~ van fig. 4.1-1

Men ziet dat geldt:

dus
fju.(t 1).: lY').(C

1
) - 1Y1(1:1)

LYIÁ [t;<.) <:. LY;t ( é:J - ~ (é,)
Substitutie hierin van (4.2-2)

lYu.U~J.= I o R - Ic.1 R.l.

geeft:

<Yu..(t 1 ) ~ IAR + R.ó.r.

~u..(f:;l.J - I. Al{ - lZAI

Bovendien volgt uit (4.2-3) :

lYu.(i:1) - LTu.(f:.zJ == ZR~I

Tijdens de overgang van ~1 naar ~~ en omgekeerd,treedt er dus
een sprong in Ifu...(i:) op ter grootte l:t R bI I , lrlL(t) is een blokgolf
waarvan de amplitude nul is voor ~r=o .Dit is dus een controle
middel voor het afregelen van Ar.
Voor \J"1 (/;) geldt hetzelfde als voor lTu..{ /;) ,echter de amplitude
van de blokgolf i s voor \.7"1 (I:} de helft van die van LJu.{t).
Doorgaans zal men lJ"1 Cl;) gebruiken om AI. te meten. Stel Ä r =0,5.,..u. A
dan is R,ÀI=1 mV dus Ir" Lt) is een blokgolf met een top-top waarde
van I mV.Met een oscillograaf kan men dus gemakkelijkór<0,5~A

krijgen bij afregeling van AI,als men een meetbereik van 5 mV/cm
heeft.

(4.2 -5)

aarde zijn verbonden wordt ~~(t) afgevlakt.Als
stellen dat V"u.. een gelijkspanning wordt die we

T

{~u. ( é )T ) LTs ::: 0 =- ~J(IrIJ. ( f:. ijlf
s

'" 0 d. I:.
.,

Al s C 1 en C 2. met
nu lTs =0, mogen we
noteren als:
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In ons geval is de integraal zeer eenvoudig:

(4.2-6)

- lYv.. +

Invullen van (4.2-3) ,é1 =-tT-r.t.Ten t2.=iT - A T,levert op:

{ U- ({;) T) = I ~ R. + l R A I -Cl. T
u. \JS"'o T

Men ziet dat de invloed van ongelijkheid van L~1 en I~~,en de
duty-cycle afwijking van de draaggolf een gecombineerd effect
op de offset van c.:r u.. hebben ter grootte:

:<R.llI
A

;

Als we nu nemen R=2000..n,lll=0,5 p A en6-T/T=10-3 dan vinden we
als offset 2~Volt,waaruit te concluderen valt dat de drift
ten gevolge van 6 ~ en Al variaties zeer klein kan zijn.
Als we de offset t.g.v. A Rook op 2 ftVolt willen brengen,dan
moet met I =2 mA gelden 11Q..= 10-6 .Met R=2000.Cl. is dan LU~/R=O,5·
IO- 6 ,hetgeen een zeer strenge eis is,als men bedenkt,dat de
temperatuurscoefficient van goede weerstanden 25.10-6 IOc is.
Afgezien van het probleem hoe de weerstanden R., en R Ä op 1
op 10 -6 aan elkaar gelijk gemaakt kunnen worden,is er het pro
bleem: blijven R 1 en R:l. goed gelijk.Als men geen bijzondere maat
regelen neemt, blijven R 1 en R~ inderdaad niet gelijk.
Stel R 1 en R.A. hebben een temperatuursco~fficïéntvan de weer
stand van 25.10- 6

/ °C,en een thermische weerstand van 100 &C/W.
Een temperatuursverschil van 1 °c tussen R., en RÀ. veroorzaakt
een weerstandsverschil van 25.10- 3

.11 (R1=R~,=1 k.Q),dus ARuit
(4.2-6) en (4.2-2) is dan 12,5.10-~..Q.MetL=2mA ontstaat een
offset van 25~Volt hetgeen véél meer is dan een offset die
door LlT en öT zou kunnen worden veroorzaakt.
Tegen het ontstaan van temperatuursverschillen tussen R~ en R~

kan men wel iets ondernemen. Verschillen in temperatuur die
door de omgeving aan de weerstanden worden opgedrongen kunnen
worden bestreden door R 1 en R" samen van de omgevingswarmte
te isoleren,maar beter is het om te proberen de warmteover
dracht tussen R., en R À. zo goed mogelijk te maken, omdat de syn
chrone detector zelf temperatuursverschillen in R 1 en R Ä op
wekt.Men kan dit verschijnsel gemakkelijk berekenen.
Als C 1 en C Zo groot genoeg zijn lopen door R 1 en R:;l gelijkstromen.

Wordt de uitgang niet of weinig be
last,dan kan men de stromen door R 1

en R 2 als volgt voorstellen.
Door R 1 en R À. loopt al tijd een constan
te stroom tI (zie fig. 4.2-3) plus een
signaalstroom Is die voldoet aan:

fI+-Is ir-Is
fig. 4.2-3
Stromen door R 1 en R 2.

I =s R
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In totaal loopt door R 1 dan tI+Is ,en door R loopt tl-re:,.
Hierdoor wordt in R 1 en R ~ warmte ontwikkeld met vermogens PR.1

en PR~ die voldoen aan:

pR 1 =- (-!;- r :4+- I s:<'TI. 1 s ) ( ±f.? + Ll R )

PR1. = (~I:l+ ls~ - .I. rs )(±R - AR.)

~PR. =I.Is·R+Z(fL~~~)AR ~ I.Is·R=I. L.Yu...

Er ontstaat een dissipatieverschil LlP R tussen de weerstanden
ter grootte I l>"u. Watt, waardoor een temperatuursverschil ont
staat dat we aan duiden als V~h ,een thermisch "spanningsver
schil".Men kan een electrisch analogon opstellen van de ther
mische versch~nselenmet de volgende analogi~n:

Warmtevermogen --- stroom
Temperatuursverschil......-- spanning
Thermische weerstand.-- weerstand

Voor het temperatuursgedrag van R 1 en R 2. is dan het schema van
fig. 4.2-4 geldig. r lo-h-

+-e

fig. 4.2-4 Analogon voor het temperatuursgedrag van R 1 en R~

Dan is I t \.-, = I.l.Yu.; R t \.-, 1 en R.\:\f1:l. ,de warmteweerstanden van R" en
R~ t.o.v. de lucht;en Rt~ IL ,de warmteweerstand tussen de weer
standen R 1 en R~.Men ziet direct dat geldt:

(4.2-8)

met Ru., 1 = RUl2.= R el., gesteld.
Door het temperatuursverschil ontstaat een weerstandsverschil
~ R van:

2RH ,·Il..I:\" 12.-

D R = 6 . . I . R . tYu.

2Ru'1+R!:~I:l.

(4.2-9)
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met ~ de temperatuurscoëfficiënt van de weerstand.
Hierdoor ontstaat een offset I.iR van:

2R. U.\· R th ':2..

'2 Rl:hT R~h I~ (4.2-10)

We hebben de warmtecapaciteiten niet meegerekend.TIeze capaci
teiten veroorzaken een vertraagd ontstaan van de offset als ~~

van 0 Volt een andere waarde aanneemt,maar na enige t~d zal de
toestand van (4.2-IÖ) op gaan treden.Wordt dan ~~weer nul
Volt dan zal ,weer met vertraging,de offset verdw~nen.Er is dus
sprake van een zekere traagheid.
In (4.2-10) nemen we als vaste grootheden aan:

't =25.10 -6 / DC
R lh =IOO°C/W (iwatt à tWatt weerstand)
I. =2 mA
R=2000 .n

We kijken nu wat de offset wordt als V'\.L. van 0 Volt naar 1 Volt
verandert, en R 1 en R :<. thermisch niet gekoppeld zijn (R\:I, l:t =00) •
Dan is:

( T) n;z -6ur (I:) :: y . .z. 1"'-\:11' I R U"u. :: 2.0.10 Vo 11:
u. ~:.o

Slagen we erin om R\:I, \~ op enkele °C/W te brengen,dan blijft er
van de thermische invloeden op de offset niet veel meer over.
We hebben getracht om uitgaande van twee ,,3eac" metaalfilm
weerstanden,welke met een verschil van ten hoogste l%owerden
ui tgezocht, een zo klein mogeljjke Rl:.l-I Ik te verwezenljjken door
ze tot de configuratie van fig. 4.2-5 samen te voegen.
De constructie is ontstaan uitgaande van het idee dat alumini
um b~na oneindig veel beter de warmte geleidt dan isolatiema
terialen.De metaalfilmen van de weerstanden worden thermisch
gekoppeld met een stuk aluminium,dat van de metaalfilmen elec
trisch is geisoleerd met een dunne teflonfolie (0,05 mm dik).
Het geheel is,samengebonden met een garendraadje,in kunsthars
ingegoten.Siliconenvet beschermt de metaalfilmen.
Met een apart instelbaar netwerk kan het l%overschil tussen R

1

en R.7-- worden weggewerkt .De invloed van de temperatuur op dit
netwerk zal ongeveer 1000maal verzwakt in de totale weerstand
doorwerken. Aluminiumplaat 2 mm dik

Teflon isolatie 0,05 mm dik

Delen van de orginele weerstand:
~--Aansluitdraad

Soldeer
Weerstand slaag
Glasplaat je
Keramische omhulling

fig. 4.2-5 Realisatie van vaste thermische koppeling tussen
twee "Seac"metaalfilmweerstanden
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4.3 De draaggolf

We hebben gezien dat door een duty-cycle afw~king t.o.v. 50%
van de blokgolfvormige draaggolf een offset van de detector
uitgangsspanning kan ontstaan.
Ook de st~g- en daalt~den van de blokgolf kunnen nog een off
set produceren. Het is daarom aan te bevelen de draaggolffre
quentie laag te kiezen,waardoor fouten in de draaggolfvorm
relatief klein kunnen z~n.

We hebben een draaggolffrequentie van 125 kHz gekozen,die
ontstaat na deling door 8 van het signaal van een 1 MHz kris
taloscillator.Voor de deling z~n J-K flip-flops gebruikt waar
mee een synchrone deler is gemaakt,die twee symmetrische draag
golven maakt.TIe ene draaggolf is 90° in fase verschoven t.o.v.
de andere.

4.4 Conclusies
De in hoofdstuk 4 behandelde oorzaken van offset of daaruit
voortvloeiende drift z~n allen van zeer weinig invloed te
makeh.
Een grote vraag is nog wat de gevolgen van st~g- en daaltljden
van de draaggolf precies zljn,en hoe die gevolgen anders dan met
een lage draaggolffrequentie te bestr~den z~n.
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5. Het schema van de S.P.L.L.

De S.P.L.L. is opgebouwd uit een aantal losse printen.We zul
len hier,uitgaande van deze printen een "blokschema" geven.
Het schema is eigenl~k een normaal schema waarb~ de printen
als de samenstellende componenten zijn beschouwd.In elk der
printen is dan als blokschema de functie van de schakeling
op de printen getekend.
Het schema is in fig 5-1 te zien.De in deze figuur getekende
signaalleidingen z~n vrijwel allemaal afgeschermde één- of
tweeaderige hoogfrequentkabels.De mantels van deze kabels
vormen het aardcircuit van de schakeling,en dienen tevens
als de O-volt voedingsleiding van de symmetrische + en - 15
volts voeding.
De printen zelf z~n aan één z~de bedraad,en aan de andere zij
de met koper bedekt.Deze koperlaag is een soort chassis dat
tot doel heeft de printen af te schermen tegen straling van
elkaar en van buiten.De mantels van de afgeschermde kabels
zijn aan de koperlaag op de printen gesoldeerd.
De + en - 15 volt voedingsleidingen,z~nop de printen zelf
z6danig ontkoppeld dat door de voedingsleidingen geen para
sitaire stromen lopen die bet gevolg z~n van de signalen.
Hierdoor moeten alle stromen die door de signalen worden ver
oorzaakt door de aders èn de mantels van de afgeschermde ka
bels lopen.Slechts dan kan men bereiken dat de totale stroom
die door de doorsnede van een afgeschermde kabel loopt nul is,
zodat buiten de kabel en b~ het oppervlak van de mantel geen
electrische velden ontstaan,wat dan wil zeggen dat over de
mantel van de kabel geen spanningsval ten gevolge van de sig
nalen ontstaat.
Uitdrukkelijk vermelden we dat afwijken van de door ons gekozen
bouwwijze als resultaat kan hebben dat de hele schakeling niet
meer werkt.
De schakelingen welke op de printen zijn aangebracht worden in
aparte hoofdstukjes behandeld.
Er is in de schakelingen nogal overvloedig met onderdelen om
gesprongen,hetgeen z~n oorzaak vindt in het feit dat een scha
keling op print weinig flexibel is,zich haast niet leent tot
experimenteren.Men kan makkelijker iets weglaten dan bijplaat
sen op een print,zodat door overvloed aan onderdelen de print
flexiber voor experimenten is.

In de schema's worden vaste weerstandstypen als volgt aange
duid:

-e=:J- koolweerstand
-rr=:J- metaaloxideweerstand
-te=]- metaalfilmweerstand

Condensatortypen worden als volgt aangegeven:

~ polycarbonaat condensator
A polystyreen condensator
c miniatuur keramische condensator
o mica condensator
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5.1 Mixer en driver

Om de mixer een zo groot mogeljjk dynamisch bereik te geven
moet men de L-ingang (zie fig 5.1-1 en 2) helemaal uitsturen.

L iVl R ''''

X
IA,\ I:

fig 5.1-1 Schema van de mixer HP 10534 B van Hewlett-Packard

Om de diodes in de mixer niet al te makkelijk te verwoesten
is stroomsturing aan de L-ingang toegepast.De stroomsturing
wordt verzorgd door de driver, een verschilversterker met een
ui tgangsimpedantie van '\ kn, hetgeen veel groter is dan de in
gansimpedantie van de L-ingang van de mixer.
Tussen de ingangsplug en de R-ingang van de mixer bevindt
zich een weerstandsnetwerk dat tot doel heeft het lineaire
bereik van de mixer tot 0,5 volt eff voor de klemspanning,
of 1,0 volt eff voor de bronspanning van een 601l-bron uit
te breiden.
Mixer en driver zijn in een metalen doos ondergebracht om uit
straling van het V.C.O. signaal tegen te gaan.
De aardingen die in fig 5.1-2 zjjn aangegeven met -A- vormen
in de werkelijke schakeling áén aardpunt.
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5.2 Laagdoorlaatfilter en versterker

Het laagdoorlaatfilter heeft tot doel de b~producten van de
mixer te onderdrukken.Deze b~producten z~n,de somfrequentie
component (2Wo+W.,) en doorspraak van het V.C.O.-signaal.
Het filter heeft 4 kantelpunten b~ 1,25 MHz waardoor boven
1,25 MHz een helling van -24 dB/oct ontstaat.B~ 125 kHz is de
demping slechts 2%.B~ la MHz (V.C.O.-doorspraak) is de dem
ping -72 dB en b~ 20 MHz (:;:. :t.wo + c.oJ1 ) is de demping -96 dB.

Het aanbrengen van de versterker vóór de LC-kring (zie fig.
5-1) heeft een gunstig effect op het minimaal toelaatbare
signaalniveau.Doordat de versterker een sterk tegengekoppel
de balansversterker is die slechts weinig stroom verbruikt,
kan men bereiken dat de versterker lineair is over een groot
gebied en bovendien weinig ruis produceert.De ruis die ont
staat wordt in de LC-kring nog flink gefilterd waardoor de
limiter een versterkt signaal met weinig extra ruis kr~gt

aangeboden.Hierdoor wordt dan de ruisb~drage van de limiter
van wat minder belang.
In de rustinstelling loopt door T> (fig 5.2-1) 3,7 mA en door
T3 loopt ca. 1/9 deel daarvan:0,4 mA.Deze rustinstelling
wordt gerealiseerd met P1.
Met P~ kan b~ kortgesloten ingang de collectorspanning van
Ts en T6 op 0 volt worden gebracht.
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5.3 Limiter en loek-detector

Het schema van de limiter geeft fig. 5.3-1.Als limiter fun
geren de;uA '1=60 en de verschilversterker met Tb ,T,,> ,Di en Dy.
De,MoA rbo is voor gelijkspanning sterk tegengekoppeld, zodat de
offset na nulstelling met P~ niet sterk meer veranderen kan.
De offset van Tb-T~ kan met PÄ op nul worden geregeld.
De +6 V en -6 V voedingsspanning van de~A~6o wordt volgens
de getekende schakeling verkregen uit de +15 V en -15 V voe
ding.
De schakeling van T3 tlm T S" is een hoog- en laagdoorlaat RC
filter met kantelpunt op 125 kHz,waarmee een 125 kHz bandfil
ter wordt gevormd.
De totale versterking van de limiter is ca. 10 bij 125 kHz.
Desondanks treden er geen parasitaire oscillaties op.

De loek-detector (fig. 5.3-2) bestaat uit een fasedetector,
een eomparator met hysterese,en een instelbare referentie
spanningsbron.
Als fasedetector fungeert IC l,welks dubbelzijdige uitgang
met IC 2 in een enkelzijdige uitgang wordt omgezet.De poten
tiometers P1 voor de draaggolfonderdrukking en P~ voor de
offsetregeling van IC 2 regelen niet effectief zoals bleek,
men kan ze wel weglaten.
Een optredende offset kan men ook als volgt onschadelijk ma
ken.Men meet Vret aan de uitgang van IC 4 (p 3 kan er ook wel
uit),en met P~ stelt men Vrer in z6 dat:

Y VII,," -Vfo
re ç = 3

Hierin is: Vç:m

en VFo

de maximale fasedetectoruitgangsspanning V~

bij correcte phase-loek met groot ingangs
signaal,
is VF met ingangssignaal nul.

In de schakeling zit het volgende trucje.Zowel Vr~f als Vç
zijn evenredig met de -15 V voedingsspanning,zodat variaties
van deze spanning geen invloed op het discriminatieniveau
van de loek-detector hebben (Vço<:<Vç...,..).
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5.4 De print met de NE 562 B van Signetics

We hebben gebruik gemaakt van een P.L.L.-IC,de NE 562 B van
Signetics,zie fig. 5.4-2.
Hoewel het gelukt is om de S.P.L.L. met dit IC te realiseren
moet worden opgemerkt dat het IC voor onze toepassing niet
geschikt is,tenzD men maatregelen neemt die drastisch en wei
nig fraai zDn.
Er zDn de volgende maatregelen genomen.
Ten eerste werd een speciale dubbelzDdige print met een aard
scherm ontworpen z6danig dat de fasedetectorbedrading en de
bedrading van de V.C.O. zich aan tegenovergestelde zijde van
dit scherm bevonden.DaarbD werden de fasedetectoraansluitingen
bD het IC voor zeer hoge frequenties nog met 120 pF naar het
scherm ontkoppeld.De bedoeling van dit alles is,ervoor te
zorgen dat de V.C.O. niet via de fasedetector kan terugwerken.
Ten tweede werd de V.C.O.-conversiefactor kleiner gemaakt
door met een LC-kring (L, Cp en Cf:- ) af te stemmen, en wel omge
veer een factor 10 kleiner dan bD afstemming met een conden
sator tussen de punten 3 en 4 mogelDk is.De LC-kring is be
doeld als een (slechte) imitatie van een kwartskristal.Met
deze kring,die experimenteel werd gedimensioneerd,krljgt de
V.C.O. bD kleine sturing een wat betere lineariteit,maar bD
grote frequentiesturing gaan sprongen en hysterese optreden.
Daarom werd met R cr de frequentiezwaai van de V.C.O. begrensd.
In fig. 5.4-1 is te zien hoe nu de V.C.O. verstemming als
functie van de fasedetec~oruitgangsspanningverloopt.De hel
ling van de grafiek rond de oorsprong is ca. 10 6 Hz/V dus
K veo is 6,3.10 rad/s.V .Volgens opgave van Signetics is
l-(d =1, 5 V/rad dus \.(d '-'<voo ~1.10; s .Di t is dan de y{ uit ol K van
(2.2-31).
De frequentiestabiliteit van de V.C.O.(drift en jitter) was
met de LC-kring beter (~10~!) dan zonder kring.

"":lOC

Î /
~

It 100

0 /
~/

.-/'-'00 -
-.:l00 ---

-'100 -100 o TJOO + =200 +300

t'S- ;1"1 mV
-+'foo--

fig. 5.4-1 v.c.o. verstemming als functie van de uitgangs
spanning van de fasedètector.Met ~~= 0 mV is de
V.C.O. frequentie 10,1 MHz.
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5.5 Kristaloscillator,deler en balansuitgangen
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fig. 5.5-1 Schema van de kristaloscillator

-uV

+ Vee
'IC~-~

....-----...--11 K

+Vec.

!:l

c IC ~

l.( ~'f~ a I-Ö:*-.-I-------':Hl) _ I 80"

+s-V

hrriebck..Q. ...1

R

C IC 1

I/Z
c TC~

....-_--:.1.<=-1 ~"r 3 I-
Q
"---+0 - %, 0 .,"------l------i ril'

re. 3

~'fOa

v"
rc 3

t----I--....., ) 't 08

~ltrri... \;
1ott'Q.Q.\

+Vcc
IC3

11

fig. 5.5-2 Schema van de synchrone deler



-5.13-

o V

+S'"v

noa..r: TTL Çi~ ~-.ç-~

M E= C. L çj C\ "-. ~ - '1

LED ç;~ !:l~-1

fig. 5.5-3 Ontstoring van de +5 Volt voeding

Re

LIL
ui ~ (0 0

)

1<0 /0 riF

D

10 VI F --.ru-
l.l.Îr (Iea")

Re

IO~

Di /:/"" D". : 1 NI(1 'Ie
T~ Il-\'I T 2.. : ~ N 4( OJ{

fig. 5.5-4 Balansuitgangen (2 stuks)

Balansuitgang voor fasedetector:
Uitgangsspanning t.o.v. aarde 1,5 V top-top belast
Te maken met:

Rc =470n.
RIl-=2K7
Rp=lKS

Balansuitgang voor synchrone detector:
Uitgangsspanning t.o.v. aarde 4 V top-top belast
Te maken met:

Rl.. =560 Q

~Cl.=l K
Rb =6S0 .n..
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5.6 De rampfunctiegenerator

L( i I: /"-./ '(00 WlV f-/: ST uit-

>
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fig. 5.6-1 Rampfunctiegenerator
~taI't,als 1\1'1=-6 volt;Stopt,als lVl=+6 volt.
Genereert een driehoeksspanning.
(zaagtand als rz., '> Rol. ,verbindt men dan ST wi l:- met
5Ti~ dan kan de generator b~ de terugslag niet
stoppen).
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5.7 De synchrone detector
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fig. 5.7-1 Schema van de synchrone detector
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6. De meetresultaten

Gemeten werd of de gehele schakeling lineair detecteert over
een bereik van 80 dB.Tevens werd hierb~ nagegaan wat de in
vloed van frequentieafw~kingenvan het ingangssignaal op de
meteruitslag was.
Verder werd gekeken wat de invloed van ruis was op de werking
van de S.P.L.L.

6.1 De amplitudemeting

Voor de amplitudemeting werd de opstelling van fig. 6.1-1
gebruikt.

300.0
pll.(.~

p VoH::
WH.. I:~Y'

I4P419A

\l ",',\1 lZ. ... 1.fZ.cz.\

vol!; Wla.i::Q:I"'.

fa.",edct.\:-ec..l:-or 

LA.il::~o..Vl~

~...............; S.P.L.L.
"fl.rz.wo.l.t~e.1'"

HP 35.5"c.
-6dBo~-1dBHP 652 A

fig. 6.1-1 Meetopstelling voor amplitudemeting

De oscillator HP 652 A werd z6 afgestemd dat de fasedetector
uitgangsspanning nul volt was.Met de verzwakker op -6 dB fun
geert vals de bronspanning van een 50Sl generator.Met de
oscilla~Ör is het mogel~k deze vhr nauwkeurig in te stellen.
B~ een vb van 1 volt eff en de verzwakker op -6 dB werd met
potentiometer P1 uit fig. 5-1 de uitslag van de~Voltmeter
op 1 volt ge~kt.Vervolgens werd vb op 100~V gezet.
Onderbreekt men nu de signaalleidlng tussen de oscillator
en de S.P.L.L. dan gaat deze uit lock.Men kan nu V. op O~V

afregelen.Vervolgens herstelt men de verbinding tu~~~n oscil
lator en S.P.L.L. weer.Men kan met de stappenverzwakker van
de oscillator tezamen met de HP 355 C verzwakker nu de span
ning in stappen van 5 dB opvoeren.Staat de HP 355C op -1 dB
dan doen we alsof v b 5 dB is verzwakt.
De meetresultaten z~E in tab. 6.1-1 te zien (pag. 6.2).
Omdat Vu . t zo'n groot gebied met een kleine fout beslaat is
het vr~ ~lnloos van V.. een grafiek te maken.
Men $an berekenen datUd~ gevonden afw~kingen ruim binnen ± 0,5
dB (- 6%) bl~ven.

6.2 Effect van frequentieafwDkingen

FrequentieafwDkingen z~n van geen merkbare invloed op V .t
zolang de S.P.L.L. in loek is. Ul
De oorzaak hiervan is de grote U= Ud \.(v(.o~lO; sec-I izie hoofd
stuk 5.4 en 2.4) waardoor een verstemming van 10 rad/sec
een fout van minder dan t% veroorzaakt.Ter ori~ntatie: 10 6

rad/s is vr~wel 160 kHz.
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De S.P.L.L. valt uit loek b~ een verstemming van +150 kHz of
-85 kHz t.o.v. 10 MHz.Derhalve kan men geen afw~kingen in Vuit
waarnemen,tenz~men extreem nauwkeurig gaat meten.

effectief Vuit Vui t-Vbr
V -v à.Vvbr uit br

dB absoluut vbr V

-80 100 ,;I.(.V 97 #V -3 ,)A-V -3 ~
-75 177 'p-V 173 )-LV -4 .).LV -2,3 %
-70 316 )-'-V 31 0jLV -6 ./'-LV -1,9 %
-65 562 ,#-V 550).l.V -12 pV -2,1 %
-60 1,OOmV 980,)-tV -20 pV -2,0 %
-55 1,77mV 1,75mV -20 'p-V -1,1 ~
-50 3,16mV 3,15mV -O,OlmV -0,3 %
-45 5,62mv 5,60mV -0,02mV -0,4 %
-40 10,OmV 10,OmV 0,0 mV -0,0 %
-35 17,7 mV 18,OmV +0,3 mV +1,7 %
-30 31,6mV 32,OmV +0,4 mV +1,3 %
-25 56,2 mV 56,OmV -0,2 mV -0,4 %
-20 100 mV 100 mV ° mV ° %
-15 177 mV 180 mV +3 mV +1,7 %
-10 316 mV 320 mV +4 mV +1,3 %
-5 562 mV 570 mV +8 mV +1,4 %

° 1,00 V 1,00 V ° mV 0,0 %
tab. 6.1-1 De meetresultaten

6.3 De ruisinvloed

Gemeten werd de maximaal toelaatbare waarde van ~~ (fig. 6.3-1)
waarb~ de S.P.L.L. in loek bleef,wat aan de LED was te zien,
voor enkele waarden van vb .Tevens werd gekeken wat er met de
amplitudeaanffijzing v. gebeurde.
De meetresultaten ge~t~ tab. 6.3-1
De meetmethode van fig. 6.3-1 werd gekozen omdat een ruisge
nerator voor bandbegrensde ruis rond 10 MHz niet beschikbaar
was.Aan deze methode kleeft als groot bezwaar dat men ruis
via de M.F. uitgang de mixer instuurt (zie fig. 5-1),waar
door allerlei vreemde verschDnselen kunnen optreden.
Het enige dat men uit de metingen kan concluderen is dat het
uit loek gaan bD steeds dezelfde signaal-ruis verhouding ge
beurt,dus dat de ruisproductie van de versterker en de limi
ter b~ 100 V nog geen rol speelt.
Gemeten werd de signaalsterkte aan de M.F. tap t.o.v. vbr •
Er bleek een verzwakking van 20.5dB op te treden.
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ó V ·t ~y\eff
eff ~eff

Ulovbr V .t vbrUlo ,max
absoluut dB

100 ,..M- V 6,0 mV -4 % 60 55,5
516 ".M- V 19,0 mV -4 % 60 55,5
1,00 mV 60 mV -4 % 60 55,5
5,16 mV 190 mV -4 % 60 55,5
10,0 mV 600 mV -4 % 60 55,5

tab. 6.5-1 De ruismeting

De ruis aan de M.F. tap is 45 dB zwakker dan ~~,en wel 58,2
dB door de spanningsdeling over 200 +2k2 en 50n,en 4,8 dB
door de bandbreedtebeperking met het bandfilter.
De ruis-signaal verhouding aan de M.F. tap is dan:
35.5-43+20.5 = 13 dB
Dus de minimaal toelaatbare signaal-ruis verhouding is dan

.M Vo 11:
WlQ, te ~

HP '(19 A

'f.S cl b

S. p.L.L.
HP 355" C

-6dBHP652.A

oscillQ.tor

R.5. SUF BNlf1S0

POl'l1il1 = -13 dB

In hoofdstuk 5.2 is hiervoor - 15 dB als grens berekend.

Het terugzakken van V it met 4 %is niet in overeenstemming
met wat in hoofdstuk u 2.5 is berekend.
De oorzaak hiervan is waarsch~nl~k dat in hoofdstuk 2.5 de
eigen fasejitter van de V.C.O. niet is meegerekend.
Door de aanwezigheid van ruis zal de ~ in (2.2-51) gaan af
nemen.Hierdoor neemt de fasetegenkoppeling af,waardoor de
V.C.O. jitter de kans kr~gt zich te doen gelden.Omdat deze
jitter in tegenstelling tot jitter t.g.v. ruis,niet met am
plitudevariaties gepaard gaat (zie (2.5-10)) zal het uit
gangssignaal van de synchrone detector nu afnemen. Immers de
cos~-gevoeligheidsfactorvan de detector is nu gemiddeld
kleiner dan 1. ...-!:

"/ \.ED

fig. 6.5-1 Meetopstelling voor de ruismeting



-7.1-

7.Conclusies en opmerkingen

De schakeling blijkt in staat te zijn om de amplitude van een
hoogfrequente spanning lineair te detecteren over een bereik
van 80 dB.
Verder kan men toelaten dat de aangeboden frequentie varieert
zonder dat de meetnauwkeurigheid merkbaar minder wordt.
Er is ook gebleken dat de schakeling ondanks veel ruis toch
bl~ft werken.

Opgemerkt moet worden dat de S.P.L.L. bij een ingangsklemspan
ning van 4,3 V nog in loek blijft indien er geen ruis aanwezig
is.Ondanks dat niet expres naar zo'n grote gevoeligheid werd
gestreefd,is die toch bereikt.De gevoeligheid is eigenlijk nog
groter,er zit in de ingang namelijk nog een 6 dB verzwakker!
Als men de schakeling·als tweede middenfrequenttrap van een
dubbel-superheterodyne radio-ontvanger wil gebruiken is men al
een eind op weg om een zéér gevoelige ontvanger te maken.
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Appendix I

en
c.>-(t.) =. Cos (w" l:: + lf.,)

We kunnen voor x(l:) en y(~) de
volgende Fourierreeksen noteren:

y(1: )

lJ(l:)

?C(/;)

Fasemeting van blokgolven met een vermenigvuldiger

We hebben de blokgolven met am
plitude 1 :

x lt )::. Co os ( Wo I:; + 'fo)

fig. AI-l Fasedetector
y(i::) = x. (t) • LY(I:)

xLb) =. ; {c.o~[wo~ +'10] --icos[.3Wot-+- blfoJ + tc.os[~woé-+ 5"Y'oJ

- 1co 5 [ 1- Wo t -+ '7 foJ + - - - - . - - J
en

-7 c.& S [r w
1

1: +- ]1 y>,,] + - - - - - - }

We moeten )'(r)=x.U).\1"(è) berekenen,dus :>c.(t) en !rel:) moeten
term voor term worden vermenigvuldigd.Het product van telkens
1 term van x{l:) en 1 term van u-{t-) is:

~2, -;- c.os [v Wo t + v 'Po] .;.. ('o!> [2u w., I: of-..,AA lf., ]

C Cl S [).J U-l'" t: -..,.,c-c- w 1 f +- v Y'o -~ lP., J
co S> [y Wo l: +~ w" t + V Ifo +~ lf'l 1

Hierin zijn v en'p-- oneven getallen.
We zijn allen geinteresseerd in mogelijke laagfrequente of ge
lijkstroomtermen dus blijft over:

....;. '77''" C. 0 ... LV WO t:- -.J-l- w., t: + \J Ifo -~ lf1 ]

Het teken van deze termen is:

positief als 1v-.-M-{ =4k ,met I.< = 0,",2, 3, ••••
negatief als I v -.."u. \ =41.< +.t,met k =0,1,.t, 3, ••••

Met j = v:; kan men voor de termen inclusief het teken schrij
ven:

. 1)1 -,."u. I
J
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Het gemiddelde van deze termen is ongelijk nul als"Y LUo=)"'W1 en
1"'!fo-"uftl;6(21<+-1).(rr/:t).We gaan nu na hoe het gemiddelde van
de uitgangsspanning y{l:) afhangt van ('IJ 'f1J -.;" Y?t).
Kies een 11 en I'YI die voldoen aan:

~ en ~ zijn oneven
~/m is niet vereenvoudigbaar

Veronderstel nu dat geldt Vlwo=m~,dan geldt ook vwo =,)'w.. voor
alle paren ('lJJ~) die voldoen aan de waarden:

Al de termen met deze ('\ol J.J.L) hebben als teken) 111 -1'1'11.
We kunnen voor y ct) schrijven:

. \v\-WlI
j

y (I:) = --
Y'l. YYI

L : ~ cos (p p)
p"'l P 11"

P =OI1Il.VIl.\'l

(AI -1)

Di t is een Fourierreeks van een driehoeksgolf met amplitude "'~,yJ •

:Oe , ,normale' 'fasedetectie vindt plaats als wo=w",dus Vl =I'll=l,en
dan is:

(AI-2)

:Oe grafische voorstelling van y(&) is in fig. AI-2 te zien.

fig. AI-2 :Oetectiekenlijn voor "normale"fasedetectie

Fasedetectie ontstaat in het algemeen als:

met ~ en m oneven
en ~/m niet vereenvoudigbaar

:Oan geldt:
• \Vl-Y'Y1 \

y(é) ;: J <os(~)
n .Vl1 (AI -3)

De fasedetector meet nu het faseverschil tussen de ~~ harmo
nische van -x{t-) en de II\1c harmonische van u-(~).

Als de duty-cycle van x{t) en ~(I:)niet 50% is,komen in de
Fourierreeksen van >c.(~,) en tr{l::.) ook de even harmonischen voor.
Fasedetectie zal dan ook voor even n en moptreden.
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