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Samenvatting

De short term frequency stability van een oscillator kan worden

beschreven met de spreiding in de frequentie, of met de auto

correlatiefunctie van de faseafwijkingen ten opzichte van de

nominale frequentie. De autocorrelatiefunctie kan dan nog Fourier

getransformeerd worden, wat het fasevermogensspectrum oplevert.

Bij het meten van de short term frequency stability gaan we uit

van 2 oscillatoren (veXo's). De frequenties van deze vexo's

(en daarmee ook de frequentievariaties) worden met een factor

n resp. (n-1) vermenigvuldigd en daarna toegevoerd aan een mixer.

Bet uitgangssignaal van de mixer heeft weer de frequentie van de

vexo's. De frequentievariaties zijn nu echter nV1 x zo groot

als de variaties in de frequentie van de vexo's zelf.

We kunnen het uitgangssignaal van de mixer nog eens mixen met

het signaal van een derde vexo, die op een iets andere frequentie

is afgestemd. Het resultaat is een laag frequent signaal.

De variaties in de periodetijd van dit signaal zijn een maat voor

de stabiliteit van de oorspronkelijke vexo's. We kunnen ze meten

met de computing counter, en daarna omrekenen in de spreiding

in de frequentie van de vexo's.

In de meetopstellingworden frequentievermenigvuldigers gebruikt.

Een deel van deze vermenigvuldigers (namelijk het deel dat werkt

met een steprecoverydiode) werd tijdens deze afstudeerperiode

gemaakt. De praktische uitvoering ervan, en een rendementsbereke

ning worden in het laatste deel van dit verslag behandeld.
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1. Inleiding

3

In de groep Telecommunicatie wordt gewerkt aan de opbouw van een

experimenteel digitaal transmissienet.

In ieder station van dat net is een oscillator (veXO) opgenomen

met behulp waarvan het kloksignaal wordt opgewekt. Deze oscilla

toren worden door middel van phase-locked-loops gesynchroniseerd

op de binnenkomende signalen.

Zeer belangrijk voor de goede werking van het net is de stabili

teit van de vexo's.

Het doel van mijn afstudeerwerk was om deze stabilitei~ te meten.

Daar de vexo's zeer stabiel zijn, is hiervoor een tamelijk inge

wikkeld meetsysteem nodig.

Hierbij gaan we uit van 2 vexo's die al of niet door middel van

een phase-locked-loop gekoppeld zijn. De frequenties van de

vexo's worden met behulp van frequentievermenigvuldigers met een

grote factor n (in ons geval 440) vermenigvuldigd en daarna

gemixed. Het uitgangssignaal van de mixer bevat dan informatie

over de stabiliteit van de vexo'a.

De benodigde frequentievermenigvuldigers werden ontworpen en

gedeeltelijk gebouwd door Ir. F.W.A. Timmermans. Het resterende

deel van de praktische uitvoering behoorde tot mijn afstudeer

werk. Dit is er de oorzaak van dat een ander deel van mijn

opdracht, namelijk het uitvoeren van de metingen, maar ten dele

kon ~orden uitgevoerd.

Het gedeelte van de metingen dat wel werd uitgevoerd, heeft tot

bevredigende resultaten geleid.
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2. Beschrijving van Frequentie instabiliteit

2.1 Tijddomein

Ret uitgangssignaal van een oscillator kunnen we als volgt beschrijven

g(t) = A cos{w t+~(t)}o
( 1)

Dit is een sinusvormig signaal met amplitude A. De amplitude zullen we constanl

Fase-afwijkingen worden beschreven door

afwijking is ¢(t). We kiezen w zodanig
o

o •
~(t) zal ~n het algemeen een stochastische variabele zijn.

veronderstellen. De nominale hoekfrequentie van het signaal ~s w .
o

de functie ~(t). De momentele frequent:

dat ¥(t) =0 is

Een meetbare grootheid die iets zegt over de frequentie stabiliteit ~s de

volgende
T

o
f ~(t')dt'

T
(2)

o
De is de frequentie afwijking, gemiddeld over een periode T.

Dit is echter weer een stochastische variabele, dus niet zonder meer bruik-
o

baar. Een goede maat voor de frequentie stabiliteit is de variantie van <~>
T

(3)

(4 )

Dit zal in het algenleen een functie van T zijn. Als we slechts een eindig
o

aantal (b.v. N) metingen van <~> verricht hebben kunnen we een schatting
T

maken van a2[<~> 1:
T

o 1 N 0 1 N 0 2
s2[<~> 1 = --- L {<~> - - L <~> k}

TN-I n=1 T,n N k=1 T,

waarbij, als N zeer groot ~s

1 N 0

L <~>

N k=1 T, k
o

2.2 Frequentiedomein

We kunnen ook de autocorrelatiefunctie van ~(t) bepalen

1 T
lim 2T f ~(t)~(t-T)dt
T-+oo -T

(5)
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De Foutiergetranformeerde hiervan ~s het fasevermogensspectrum

(6)

We willen echter liever S~(w) in plaats van S~(w) weten. Differentieren

~n de tijd is vermenigvuldigen met jw in het frequentiegebied. Maar omdat

S~(w) een vermogensspectrum is moeten we vermenigvuldigen met w2 :

00

So(w) = w2 J ~~(T)e~JWTdT
c/> -00 'Y

2.3 Voorbeeld met c/>(t)=¢Qsin ~t

(7)

Ter illustratie van het voorgaande geven we een voorbeeld waarbij ¢(t) geen

stochastische variabele ~s, maar een periodieke functie. Het generatorsignaal

ziet er dan als volgt uit :

get) = cos(w t+~ sin ~t)
a a

De momentele frequentie afwijking is dan

o
c/>(t) = ~~ cos ~ta

(8)

(9)

We willen graag weten, de frequentie afwijking, gemiddeld over een periode

o
<cf>(t) >

1"
(10)

= ~(sin ~(t+T)-sin ~t)
T

Nu is

Dus

s~n x-s~n y x+y . x-y
2cos -2-·s~n 2

o
<¢(t»

T

~ 2~t+~T. ~T
= T . cos 2 . s~n 2

De variantie hiervan ~s

Nu is cos2~t
1

"2

2
4¢ 2 ~T 2 2~t+~T
~ sin cosT2 2 2

(II)

zodat ~T 2
s~n

1.. ~20~2( 2)
2 'Y ~T

2

(12)



s1n

fig. 1. 02[<¢> ] als functie van T
T

De autocorrelatiefunctie van ~(t) is

1 T
lim 2T f ~(t).~(t-T)dt

T-+oo -T

2 T
lim 10.. f
T-+oo 2T -T

6

2

lim !u.
T-+oo 4T

T
f cos ~hdt 

-T

T
f cos(2stt-stT)dt

-T
(13)

De laatste term hieruit levert nul op, dus blijft over

R~(T) =

Dus : R~ (T)

2

lim 10.. cos
T-+oo 4T

2

= !u. cos stT
2

J
t=T

stT.t
- t"'-T

2

io.. cos stT
2

(14 )

Hierop de fouriertransformatie toepassen

2 00

~ -jwT
S~(w) =~ f cosllT e dT

-00

levert

S~(W) = I ~~{o(w-st)+8(w+st)}

Verder geldt dan :
2

'TTW
2 po

S~(W) = 2-- {8(w-st)+8(w+st)}

(15)

(16)

( 17)
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3. Meettechnieken

We zullen nu 3 meetmethoden bespreken waarmee de frequentie stabiliteit van

de VCXO's kan worden bepaald.

De eerste man~er levert de variantie van de frequentie afwijkingen van

oscillatoren die door middel van een phase locked loop gekoppeld zijn. Door

die koppeling zullen de gemiddelde frequenties van de 2 VCXO's gelijk zijn.

Er blijft echter weI fasejitter (dus ook frequentie variaties) bestaan.

De tweede manier levert de variantie van de frequentie afwijking van vrij

lopende oscillatoren. We gebruiken weI twee VCXO's, waarbij de frequenties

worden vergeleken. Als we aannemen dat beide VCXO's identieke eigenschappen

hebben kunnen we uit de resultaten ook de stabiliteit van een enkele

oscillator afleiden.

Bij de derde meetmethode wordt het fasevermogensspectrum bepaald bij ge

koppelde VCXO's.

3.1 Tijddomein, gekoppelde VCXO's

We gaan uit van 2 VCXO's die door middel van een phase-Iocked-Ioop op elkaar

gesynchroniseerd zijn. De nominale uitgangsfrequenties van beide VCXO's zijn

dan gelijk. De fasejitter die in de beide signalen blijft bestaan, wordt

beschreven door de functies ¢I (t) en ¢2(t).

Van de beide uitgangssignalen worden de frequenties met een factor n resp.

(n-I) vermenigvuldigd (zie fig. 2).

VCXO

,
nx VCXO

II

fig. 2. Meetopstelling I.

counter

berekening

<r'2.
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De mixer bepaalt de verschilfrequentie van beide signalen :
+<hJO

h(t) = cos{n(oot+¢1 (t))-(n-I)(oot+¢Z(t))} = cos{oot+n(¢I(t)~¢Z(t~} (18)

Van dit signaal is de nominale frequentie gelijk aan die van de VCXO's.

De fasevariaties zijn echter veel groter geworden.

Om de fasevariaties goed te kunnen meten hebben we hiervoor een veel lagere
00di4

nominale frequenti~Daartoemixen we het signaal nog eens met het uitgangs-

signaal van een derde VCXO. De frequentie van deze oscillator kiezen we dan

iets anders dan die van de eerste VCXO's. De mixer bepaalt dan weer de ver

schilfrequentie, waarvan de nominale waarde nu gelijk ~s aan 00
o

(19)

waar~n : 00
o

100-00' I
Voor de derde VCXO nemen we hetzelfde type als .voor de eerste Z VCXO's.

Dan zal ¢3(t) in dezelfde orde van grootte zijn als ¢I (t) en ¢Z(t).

Kiezen we verder voor de vermenigvuldigingsfactor n een groot getal (in de

praktijk ca. 440) dan kunnen we ¢Z(t) en ¢3(t) verwaarlozen t.o.v.

n(¢1 (t)-¢2(t)).

Het signaal dat we dan uiteindelijk aan de counter toevoeren ~s dan

S (t) = cos{oo t+¢(t)}
m 0

waarin (20)

De counter kan de tijd T meten die nodig ~s voor k perioden van dit signaal

T = k.2n-¢(T)+¢(O) = T ~~T
00 0

o
(21)

door de fasejitter,

de waarde die we zouden vinden als de oscillatoren geenk.2n
T

o 00
o

fasejitter zouden vertonen.
AT = ¢(T)-¢(O) d "k'u , e afw~J ~ng van T t.o.v. T

00 0
o

waar~n

Nu is : ¢I (t)=¢2(t)=0

dus is ook ¢(t)=O en IT=O, zodat T=T .
o o

In 2. I hebben we gezien dat we speciaal ge1nteresseerd zijn ~n <¢> .
TO

Hiervoor kunnen we schrijven :

o
<¢>

TO
¢(t+T)-¢ (t) ::::,~. ~T

TO TO
(22)



o
Deze laatste overgang mogen we maken als W .6T«1 en ¢(t).6T«I.

o
Aan deze eis ~s in de praktijk altijd voldaan.

Dan geldt ook :

o W 2
02 [<¢> ] = (~) 02 [6T]

TO TO

De counter kan een groot aantal (N) metingen van T uitvoeren. Dan kan

berekend worden :

9

(23)

Uit (20) voIgt :

02[<¢> ]
TO

zodat :

1 N 1 N
E (T - - E T)2

N-,l n N mn= 1 'I't\= 1

2 00

n 02[<¢ (t)-¢2(t» ]
1 TO

1 N

N-l E (T -T ) 2
n=1 n 0

(24)

(25)

(26)

(27)

Als we aannemen dat de 2 gekoppelde VCXO's identieke eigenschappen hebben,

zal gelden :

0 2 [<; > ] = 0 2 [<; > ]
1 TO 2 TO

Als verder ¢1 (t) en ¢2(t) onafhankelijk z~Jn, geldt

2 0
2.0 [<¢1> J

TO
(28)

Zodat we nu ook de eigenschappen van een enkele VCXO kunnen bepalen

2
02[<¢ > ] = wp 02[6T]

1 TO 2n2T~

3.2 Tijddomein, vrijlopende VCXO's

(29)

Als we de frequentie stabiliteit van vrijlopende oscillatoren willen meten,

dan kan de meetopstelling iets eenvoudiger worden. We gaan dan uit van 2

VCXO's, waarvan de uitgangsfrequenties iets verschillen (zie fig. 3). Deze

frequenties worden nu beide met een factor n vermenigvuldigd en toegevoerd

aan een mixer die de verschilfrequentie bepaalt:

S (t)
m

cos{w t+¢(t)}
o

(30)

en
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We hebben nu dezelfde situatie gekregen als in het vorige geval achter

de 2e mixer. We kunnen dan ook op dezelfde manier verder werken : de

counter meet de tijd , die nodig is voor k-perioden van het signaal S (t),
m

waarna a2 [<¢) (t» ] berekend kan worden.
'0

VCXO
COS (w, t .. <PI(t)) (oS' ",(w,h+ ~,(t»)

nx

COS (wot + ~M)I I t Sm (I:)I
!

1\

VCXO nx counter
cos(wl.l:.+- ~1.(c)) Co~ VI ( wJ + ~1. It:))

IT
berekening

<r1

6 t •

fig. 3. Meetopstelling 2.

De berekening loopt prec~es net zo als ~n het vor~ge geval. We vinden

(3) )

(32)

3.3 Frequentiedomein : gekoppelde VCXO's

We gaan weer uit van 2 VCXO's die d.m.v. een phase-locked-loop gekoppeld z~Jn.

Van be ide uitgangssignalen worden de frequenties met een factor n vermenig

vuldigd en toegevoerd aan een mixer (zie fig. 4). De mixer geeft een spanning

af die evenredig is met het fasevrschil tussen de ingangssignalen :

(33)

VCXO
cos (wI:. 1" ~,(I:)) (.os V\(wt: + 4>. (l;))

nx

~
n ( ~c (t.) - ~1.(b») correlatie

I X I I X I computer
I I 5 m (t)

\' '1\ i'

IR~(-Z:)VCXO nx
[OS (wt +- ~l{t;») Yl (wtt 4'1. Ie))cos.

fourier
transformatie

~5 (w)
fig. 4. Meetopstelling 3.



Dit signaal wordt toegevoerd aan een correlatie computer die de auto-

I I

correlatiefunctie

R<p(t) =

van S (t) uitrekent :
m

I T
lim 2T J <P(t).<p(t-t)dt
T-+<» -T

(34)

Van deze functie kunnen we de Fouriergetransformeerde bepalen

00

-JWt
J R<p(t)e dt

-00

Hieruit willen we R<Pl (t) en S<pl (w) bepalen. Uit (33) vinden we

I T
lim 2T J n(<P I (t)-<p

2
(t)).n(<P

I
(t-t)-<p 2 (t-t)dt

T-+<» -T

Dus

Verder 1S

(35)

(36)

(37)

(38)

De producttermen <PI (t)·<p 2 (t-t) en <PI (t-t).<P 2 (t) leveren geen bijdrage

omdat <PI en <P 2 ongekorre/eerd z1Jn.

Dus

IT. I T
lim 2T J <PI (t)<P I (t-t)dt + 11m 2T J <P 2 (t)<P2 (t-t)dt
T-+<» -T T-+<» -T

R(<Pl-<P2)(t)

Dus geldt :

R,;, (t)+R (t)
't'l <P 2

(39)

Verder vinden we :

(40)

(41 )
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4.1 Praktische meetopstelling met de computing counter

Y\'I.
VGXO

4'11

I "IT X

b (v\-l) X- L.P.t.

'-140
vcxo

COMpuiiL1~

C e>LA li\ t e V"

fig. 5. Praktische meetopstelling

De phase locked loop is opgebouwd uit 2 VCXO's, een mixer en een laagdoor

laatfilter *). De afsnijfrequentie van het laagdoorlaatfilter is instelbaar

op : 1, 10 of 100 Hz. Door een lage afsnijfrequentie te kiezen kan bereikt

worden dat snelle frequentievariaties niet teruggekoppeld worden, dus vr~J

kunnen optreden, terwijl de oscillatoren toch gesynchroniseerd zijn.

De uitgangsspanning van de VCXO's is ca. 0,3 V . De multipliers hebben ca.
tt

12 V
tt

nodig om goed te kunnen werken. Daarom zijn versterkers tussen

geschakeld. Deze versterkers zijn bandbegrensd om te voorkomen dat ze teveel

ruis toevoegen aan het signaal. De bandbreedte is wei zo groot dat de

frequentievariaties van de VCXO's ruimschoots worden doorgelaten. De ver-

van dit verslag.7sterkers worden beschreven in hoofdstuk
**)De frequentievermenigvuldigers moeten 440 resp. 441 x vermenigvuldigen

Ze bestaan uit : delen (zie fig. 6).

*)
zie lit. 6.

**)
z~e lit. 5 biz. 4.
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t~ Y1. I I n,
I

nJ ~ n=440 :

n
l
=11, n 2=2, n =20

S RoD 3
Vo.rCAGtor n=441

VV\ Vt 1b"/ Plie r 5 VYI\.A..lh pli-€.v"
n =21n

l
=7, n =3

2 3

fig. 6. Frequentievermenigvuldigers.

De eerste 2 delen (die n
l

en n
2

x vermenigvuldigen) werken met varactor

diodes, het 3e deel luet een Step Recovery Diode (SRD). De totale vermenig

vuldigingsfactor is : n=n
l
xn

2
xn

3
• De vermenigvuldigers worden beschreven

1n lit. , • Verder worden nog enkele aspecten van de SRD vermenigvuldiger

1n hoofdstuk B van dit verslag behandeld.

De signalen die uit de vermenigvuldigers komen worden toegevoerd aan een

mixer. We gebruiken een gebalanceerde mixer die speciaal ontworpen is voor

ingangsfrequenties tussen 8 en 10 GHz. Het uitgangssignaal moet liggen

tussen 0 en 500 MHz. Dit houdt in dat de somfrequentie, die de mixer in

pr1nC1pe ook opwekt, niet tot de uitgang doordringt, zodat een laagdoorlaat

filter niet nodig is. WeI produceert de mixer nog wat hogere harmonischen

van 20 MHz. Deze onderdrukken we met een bandfilter. De mixer geeft nu een

signaal af waarvan de frequentie weer gelijk is aan de frequentie van de

VCXO's, dus 20,48 MHz. Dit signaal is iets te zwak om aan de volgende mixer

toe te voeren, zodat een versterker nodig is.

De tweede mixer bepaalt nu het frequentieverschil tussen dit signaal en een

derde VCXO, die op een iets andere frequentie dan 20,48 MHz is afgestemd.

Achter de mixer moet nu weI een laagdoorlaatfilter gezet worden om de son

frequentie te onderdrukken.

Het signaal dat uit het laagdoorlaatfilter komt is nu het meetsignaal dat

we aan de counter toevoeren. Om de triggernauwkeurigheid van de counter

te verbeteren is het nuttig nog een laagfrequent versterker tussen te

voegen.
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4.2 Het meetsignaal

Het signaal dat we uiteindelijk aan de counter toevoeren is (zie bIz. 8 ) :

S (t) = cos{w t+¢(t)} (42)m 0

met w Iw-w l I
0

w frequentie van de gekoppelde VCXOls 2TT x 20,48 MHz

WI frequentie van de 3e VCXO

We hebben in 3.1 al gezien dat we geinteresseerd zijn ~n de tijd , die nodig

~s voor k perioden van S (t)
m

met

, = , -!J.,
o

k.2TT, =
o w

o

(43)

!J.,
¢(,)-¢(o)

w
o

Hieruit blijkt dat !J., groter wordt naarmate we w kleiner kiezen. Om de
o

grootst mogelijke meetnauwkeurigheid te krijgen willen we dus Wo zeer

klein maken. We moeten echter de meting altijd uitvoeren over tenminste een

volledige periode van S (t). Daardoor wordt de kleinste bruikbare waarde
m

voor w bepaald door de kleinste waarde van, waarover we willen meten :
o 0

2TT
W

o
>-

'0
Willen we b.v. de meting uitvoeren over 0,1 msec, dan moet

(44 )

We dienen

~ > 10 kHz zijn.

WI WI
dan 2TI > 20,49 MHz, of 2TT < 20,47 MHz te kiezen.

4.3 Metingen met de computing counter

We kunnen de metingen uitvoeren met de computing counter (HP 5360 A). Deze kan

m.b.v. het keyboard (HP 5375 A) zo geprogran~eerd worden dat hij de meting een

groot aantal malen uitvoert en tegelijk de gemiddelde waarde en de variantie

of de spreiding uitrekent.

De counter bevat 2 registers (x en y) die na de meting gevuld z~Jn met getaller

die het resultaat zijn van de meting. Als de counter frequenties meet, wordt

het x register gevuld met de gemeten frequentie, en het y register met de

gebruikte meettijd. Laten we de counter d~ periodetijd meten, dan verschijnt

in het x register de gemeten periodetijd en in het y register het aantal
*)perioden waarover gemeten ~s

*)
z~e lit. 8 bIz. 33.
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De meettijd is instelbaar met de knop "measurement time" op de counter.

In werkelijkheid wordt de meettijd echter afgerond op een geheel aantal

perioden van het meetsignaal, als we de A-ingang van de counter gebruiken,

o_f_ op een veelvoud van 32 perio.den als we de B-ingang gebruiken.

Noemen we de ingestelde meettijd ,', de werkelijke meettijd " het aantal

perioden waarover gemeten is k en de periodetijd van S (t) T , dan geldt :
m 0

1,-,' I < T
0

dus kG !.o. 1 voor de A-ingang<, , k

of kG < 32T o 32 d ., , 1Z voor e B-~ngang

Hieruit blijkt dat we voor grote k kunnen zeggen : ,~,', maar voor kleine k

moeten we steeds goed nagaan hoe groot de.werkelijke meettijd ~s.

Het meetsignaal is :

S (t)
m

cos{w t+cj>(t)}
o

f o = ~ = nominale frequentie

M(t)
o

p~~) = momentele afwijking
~n Hz

en na een groot aantal metingen de variantie ofWe willen meten <M (t) >
'0

de spreiding hiervan berekenen. Met de computing counter staan ons 3 mogelijk-

heden ter beschikking om de meting uit te voeren

Ie) De man~er die is aangegeven in hoofdstuk 3.1 en ook ~n lit. en lit. 2

wordt gebruikt. De counter meet de tijd , die nodig ~s voor k perioden.

We stellen de counter in op frequentiemeting en halen na iedere meting

de gebruikte meettijd uit het y register.

Het aantal perioden k kunnen we be1nvloeden met de knop "measurement time'

op de counter. We moeten de ingestelde meettijd " zo kiezen dat steeds

over het gewenste aantal perioden wordt gemeten. Als we de A-ingang van de

counter gebruiken en k groot is, is de kans vrij groot dat t.g.v. de

frequentievariaties de counter de ene keer een ander aantal perioden neemt

dan de andere keer. We moeten goed opletten dat dit niet gebeurt. We

kunnen dan beter de B-ingang gebruiken, omdat dan steeds een veelvoud

van 32 perioden wordt genomen. De kans dat de counter dan steeds hetzelfde

aantal perioden neemt is dan veel groter.
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We kunnen het aantal perioden controleren door de counter op periodetijd

meting in te stellen en in het y register te kijken over hoeveel perioden

gemeten is.

We kunnen nu , meten en de counter zo progranweren dat hij de meting N

maal uitvoert en tegelijk de spreiding van , uitrekent

N
1 N ~0[,] _I fE ,~ - -( E '1:'.) 2 (45 )

N-I i=l ~ N. 1 JJ=

Hieruit kunnen we bepalen :

of

o wn
o [<~ > ] =

1 '0 h.n.TO

f0[<6f > ] = 0
1 '0 h.n.TO

0[6<]

0[6,]

(46)

(47)

waar~n 6f
l

de frequentie afwijking in Hz is van een enkele VCXO

n de vermenigvuldigingsfactor van de multipliers

0[6<] 0[,]

'0 = gemiddelde meettijd = ,

2e) De 2e mogelijkheid is de counter in te stellen op frequentiemeting en

direkt uit het x register de gemeten frequentie af te lezen : Is de

werkelijke meettijd T, dan is :

f = <f> ; <f +6f> = f +<6f>
gemeten TO' 0 ,

Na een groot aantal metingen kan de counter a[<f> ] uitrekenen,
o[<f> ] = f~ - .!.( ~ f.») (48)

, ~ N'I J JJ=

Daarna voIgt dan :

o [<M > ] ~ -d- 0 [<M> ] = -d- 0 [<f> ]
1 '0 v2.n ,v2.n ,

(49)

Het Clantal perioden waarover wordt gemeten ~s voor ons nu niet belangrijk.

WeI dienen we ervoor te zorgen dat steeds gcldt : , = T ~T. Dit houdt
o

weI in dat voor de gevallen waarbij k klein is k constant moet zijn. Voor

grote k kunnen we steeds aannemen dat (,'=ingestelde meettijd).

Voor kleine k moeten we steeds nagaan hoe groot T is (T staat na iedere

meting in het y register).
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3e) De 3e man~er ~s de counter in te stellen op periodetijdmeting. In het

x register verschijnt dan de gemeten periodetijd (T ), ~n heto gemeten
y register het aantal perioden k waarover gemeten is. Is de meettijd T

dan geldt

To gemeten
<T >

o T
(50)

(51 )

en : T = T xko gemeten

Als we ervoor zorgen dat k constant is kunnen we op dezelfde man~er

gaan als in het eerste geval : bereken O[T] en 0[<~f1> ] = ~_f~Q _
TQ v2.n.TQ

We kunnen echter ook direkt berekenen :

o[<T > ] = \ ~ [ ~ <T >2 . - ~( ~ <T > ,)21
o T Wr i=1 0 T,~ N j=1 0 T,J J

verder

O[T]

waarna geldt :

O[~T] = O[T] k 0 [<T > ]
o T

(52)

Dit heeft het voordeel dat niet perse k constant moet z~Jn. In uitdrukking

(52) kunnen we dan met de gemiddelde waarde van k vermenigvuldigen, of

daar er weinig variatie in k zit, met een willekeurige waarde van k.

WeI dienen we er weer voor te zorgen dat steeds geldt : T ~T (door
o

de keuze van T'). Voor kleine waarde van k betekent dit weI dat k constant

moet zijn.

We kunnen weer berekenen

0[<6£1> ]TQ
f 0 [T]

12.n.TQ
f O. k

!z.n. T
o

o[<T > ]
o T

(53)

4.4 Berekeningen met de computing counter

Tot nu toe hebben we voor de variantie steeds de volgende uitdrukking gebruikt

(54)

Dit is in de statistiek de meest gebruikte uitdrukking (zie b.v. lit. 9). Er

bestaat echter een andere uitdrukking die zich beter leent voor berekening met

de computing counter :

(55)



Dat dit hetzelfde is als (54) ~s als volgt ~n te z~en

N=2~ dan vinden we :

2 (x -x )2
°2[X] = 2 2 '
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Nemen we ~n (54)

(56)

Dan ~s 02[x] de gemiddelde waarde hiervan

I N (x2i-x2i_I)2
L:

N i=1 2
(57)

Wat hetzelfde ~s als (55). Dan ~s ook

I N
o[x] =

2N L: (x2 ,-x2 '_1)2
i= I ~ ~

(58)

Deze uitdrukking ~.,ordt ook gebruikt in de "applications library" van de

computing counter (lit. 7). Als voorbeeld hieruit mag gelden programma 7.

Dit programma is ook nog eens weergegeven ~n bijlage I. Ret berekent de

relatieve spreiding ~n de frequentie van een oscillator

I:!.f I0[-] =-
f f

o 0

N
L: (f

2
,-f

2
'_1)2

'I ~ ~
~:=

(59)

(60)

Ret voordeel van dit programma boven een programma dat o[x] uitrekent volgens

(54) (zie prog. 13, lit. 7) is~ dat het minder programmaplaatsen en geheugen

ruimte nodig heeft. Ret leent zich daardoor voor uitbreiding~ wat b.v.

nodig is als we met een bepaalde constante willen vermenigvuldigen. Die

constante kunnen we dan voor de berekening ~nvoeren. We zullen dit programma

als basis gebruiken voor onze berekeningen.

In hoofdstuk 4.3 hebben we gez~en dat we drie mogelijkheden hebben om de

metingen uit te voeren. We zullen nu voor de eerste 2 manieren aangeven hoe

we het basisprogramma aan moeten passen aan de metingen. De eerste methode

zullen we bespreken omdat deze ook door anderen gebruikt ~s (zie lit. I),

De 2e methode behandelen we omdat deze de eenvoudigste is. De 3e manier

biedt geen voordelen boven de eerste 2 en zullen we dus buiten beschouwing lat

I) Meet de tijd T voor k perioden van het meetsignaal; bereken O[T] ~ waarna

geldt :

0[<6f > ]:= fa O[T]
I TO n12.T

o M
Ret basisprogramma berekent : O[<~f> ]

o TO
We moeten dus zorgen dat f wordt vervangen door T.

Verder moet aan het eind van het programma niet vermenigvuldigd worden
I f amet --f ~ maar met 12 De waarden van f o en To kunnen we krijgeno ,n.To

door de meting nogmaals uit te voeren~ waarna f o ~n het x~ en To in het

y register staat.



19

1De factor ~ (n=vermenigvuldigingsfactor=440) moe ten we voor de
nv2

berekening in het c register opslaan.

2e) Meet de frequentie f, bereken : a[<f> ], dan 1S
T

a[<~f.> ] = ~2 a[<f> ]
1 TO nvL T

fRet basisprogramma berekent a[<--f> ].o T
De stappen : delen door f vervallen, daarvoor in de plaats komt :

o
delen door n/2 (n=440). Deze factor moeten we van te voren in het

c register zetten.

De aangepaste programma's en de instelling van de counter voor de gevallen

1 en 2 zijn in bijlage II en III weergegeven.
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5. Testen van de meetopstelling

Voordat we de metingen kunnen uitvoeren moeten we eerst nagaan of de meet

opstelling zelf niet te veel fasejitter veroorzaakt, wat de metingen zou

kunnen verstoren.

We kunnen dit doen door beide vermenigvuldigingstrappen samen op 1 VCXO aan

te sluiten (zie fi g '7 ). De 2 vermenigvuldigers krijgen nu elk precies

hetzelfde signaal toegevoerd.

Ais de opstelling ideaal werkt krijgen we achter de eerste m~xer dit zelfde

signaal weer terug. De fasejitter van de oscillator is nu niet vermenigvuldigd.

De opstelling vermenigvuldigt immers aIleen de jitter in het faseverschil

tussen de 2 ingangssignalen.

V()< 0

(n-I) X

'-t4D

vc..X 0

fig. 7 Testopstelling

Mixen we het signaal nu met het uitgangssignaal van een andere VCXO, dat 10 kHz

in frequentie is verschoven t.o.v. de eerste VCXO, dan krijgen we het signaal

waarvan we de stabiliteit willen meten.

Deze metingen zijn uitgevoerd, waarna m.b.v. het programma van bijlage III de

spreiding is berekend. In bijlage][l is de spreiding als functie van T uitgezet

Ais we later de 2 vermenigvuldigingstrappen weer ieder op een VCXO aansluiten,

is de dan berekende spreiding aIleen betrouwbaar als hij duidelijk groter is

dan de spreiding die we met 1 VCXO gemeten hebben.
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6. Meetresultaten

Met behulp van de opstelling van fig. 5 (bIz. 12) ~s de frequentiespreiding

van de VCXO's bepaald.

De derde VCXO werd ingesteld op een frequentie van 20,47 MHz, zodat het meet

signaal een frequentie heeft van 20,48-20,47=0,01 MHz=IO kHz. De kortste periode

waarover we dan kunnen middelen is dus : T =0,1 msec.
o

De computing counter werd geprogrammeerd het het programma van bijlage III. We

vinden dan de frequentiespreiding van een enkele oscillator.

Het aantal loops (N) dat de counter per berekening maakt is ingesteld op N=IOO.

Daar per loop 2 metingen worden verricht worden per berekening 200 metingen

uitgevoerd. We voeren de meting uit bij verschillende waarden van T • Tussen
o

100 ~sec en sec.

De resultaten z~Jn weergegeven ~n de grafiek- op bijlage VII.

Voor de volledigheid is in dezelfde grafiek ook de frequentiespreiding weerge

geven, voor het geval dat beide vermenigvuldigingstrappen samen op I VCXO zijn

aangesloten (zie ook Hoofdstuk 5 en bijlage VI). Voor dit laatste geval blijken

de meetresultaten steeds ongeveer een factor 10 lager te liggen dan bij de

meting met 2 VCXO's. We kunnen hieruit de conclusie trekken, dat de frequent ie

variaties, die de meetopstelling zelf veroorzaakt, klein zijn t.o.v. de

variaties die afkomstig zijn van de VCXO's, zodat we mogen aannemen dat de

metingen betrouwbaar zijn.
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7. Versterkers voor 20 MHz

In de vermenigvuldigingstrappen worden versterkers gebruikt die het uit

gangssignaal van de VCXO's moeten versteken tot een niveau dat geschikt

is voor de vermenigvuldigers. Omdat in de groep geen geschikte versterkers

aanwezig waren werden ze speciaal voor dit doel gemaakt.

De ingangsspanning is 0,3 V
tt

, de uitgangsspanning is minimaal 12 Vtt
over 50 ~bij een frequentie van 20,48 MHz.

Het schema is weergegeven in bijlageJJl. Het principe is eenvoudig. De

versteker bestaat uit 3 trappen. Iedere trap is d.m.v. een LC kring af

gestemd op 20,48 MHz. De eerste trap is uitgevoerd met het ICpA 703.

Dit is een versterker schakeling met een bandbreedte van 150 MHz. De

LC kring van deze trap wordt d.m.v. een weerstand van 12 knextra ge

dempt am een grotere bandbreedte te krijgen.

De volgende 2 trappen zijn uitgevoerd met transistors, in geaarde emit

ter schakeling. In beide trappen worden de LC kringen door de schakeling

al voldoende gedempt am een grate bandbreedte te krijgen.

Zeer veel aandacht is besteed aan de ontkoppeling van de voeding am

oscilleren te voorkomen. Voor iedere trap is de voeding apart afgevlakt

met enkele condensatoren.

Het geheel ~s ~n een mess~ng kastje gebouwd, iedere trap in een apart af

geschermd deel.
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8.1 Frequentievermenigvuldiger met Step Recovery Diode

In de meetopstelling worden vermenigvuldigers gebruikt die de

frequentie met een factor 440, resp. 441 vermenigvuldigen. Deze

multipliers bestaan ieder uit 2 delen die op verschillende principes

berus ten (zie Fig. 8 ).

f, f
f. uit 440: f 1 = 451 MHz f °t=9,01 GH
W n 1 n 2

0 Ul

20,48 n 1 = 22 n 2 = 20

1'1 Hz 441: f 1 = 431 HHz f 0t=9,03 GH
Ul

varac tor SRD n 1 = 21 n 2 =21
mul tiplier multiplier

Fig. 8 Opbouw van de frequentievermenigvuldigers

Het eerste deel dat n1 keer vermenigvuldigt, werkt met varactordiodes.

Deze vermenigvuldigers zijn gemaakt door Ir. F. Timmermans, en zijn

beschreven in zijn afstudeerverslag (lit. 5).

Het 2
e

deel werkt met een step recovery diode. Ir. Timmermans heeft

ook hieraan gewerkt, maar hij heeft geen goed werkende SRD multiplier ge

maakt. WeI heeft hij in zijn afstudeerverslag een uitgebreide theore

tische beschrijving van de werking gegeven.

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de praktische uit

voering van de SRD vermenigvuldiger. Verder is een rendementsberekening

uitgevoerd. Op de theorie wordt aIleen ingegaan voor zover de beschrij

ving van deze onderwerpen het eisen. Verder wordt voar de theorie

verwezen naar lit. 5 en lit. 10.

We hebben 2 verschillende SRD vemenigvuldigers nodig die 20 en 21 keer

vermenigvuldigen. Het zal blijken dat we beide vermenigvuldigers

identiek kunnen maken. Voeren we 451 MHz toe dan vermenigvuldigen ze

20 keer, voeren we 431 MHz toe, dan vermenigvuldigen ze 21 keer.

Dit komt omdat de uitgangsfrequenties voar beide gevallen zo dicht bij

elkaar liggen, dat ze door ffizelfde uitgangsfilters kunnen worden

uitgefilterd. De ingangsfrequenties liggen ook vrij dicht bij elkaar,

zodat het mogelijk is in beide gevallen met hetzelfde ingangscircuit

te volstaan.
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8.2. Blokschema

In fig. 9 is het blokschema weergegeven van de SRD vermenigvuldiger.

In de pulsgenerator worden met behulp van de step recovery diode zeer

~
I

!
fir, \

~ II
I ~ ~

'~T ---">:: 1 :

I r +
~~p

I

~ T} ------;'>'

Blokschema SRD vermenigvuldiger

0 incmgs
81 puls 82 resonnntie 83 'J- 8L1tn (,8'2.ns

--{
filter generator circuit fil ter

bias
Vo .

E.sin(wt+cx)

Tl = 2:; t

Fig. 9

korte pulsen opgewekt. De pulsduur is t • De herhalingsfrequentie is
p

gelijk aan de ingangsfrequentie f. We nemen aan dat de puls een halve

periode van een sinusvormig signaal is:

Om de diode in zijn juiste werkpunt in te stellen is een gelijkspanning

Vo nodig.

Het ingangsfilter dient om de ingangsimpedantie van de pulsgenerator

aan te passen aan de uitgangsimpedantie van de signaalbron Cmeestal

50~). Bovendien kan het ingangsfilter zo geconstrueerd worden dat het

voorkomt dat de hogen; harmonischen die de pulsgenerator produceert

doordringen in het ingangscircuit.

Met de pulsen die uit de pulsgenerator komen wordt het resonantie cir

quit aangestoten. Dit resonantie circuit is afgestemd op de gewenste

uitgangsfrequentie. De kwaliteitsfactor Q van de kring dient zo gekozen

te zijn dat het signaal in de periode T1 juist volledig uitdempt.

De beste energie overdracht van de pulsgenerator naar het resonantie

circuit vindt plaats als de pulsduur gelijk is aan de halve trillings-

tijd van het uitgangssignaal:
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~
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1
Fig.10. De frequentiespectra van de signalen S2 en S3'

In de praktijk blijkt echter dat we de pulsduur beter iets langer

kunnen nemen omdat langere pulsen met een veel beter rendement op

gewekt kunnen worden.

Fig.10 geeft de frequentiespectra van de signalen S2 en S3 weer. Ret

signaal S2 bevat zeer veel hogere harmonischen.

Het signaal S3 heeft, in het ideale geval, hetzelfde vermogen als het

signaal S2' maar nu geconcentreerd om de resonantiefrequentie van het

resonantiecircuit.

Het uitgangsfilter is een zeer smal bandfilter dat aIleen deze

frequentie moet doorlaten, en aIle andere componenten moet onder

drukken.



8.3.1 Pulsgenerator

De opbouw van de pulsgenerator is weergegeven in fig.11.

Zolang de spanning op de annode van de diode positief is ten opzichte

van de kathode zal de diode geleiden, en hebben we vervangingsschema

26

van fig.12a.

E. 8 in (wt+oc)

_ I-v-+--------L---O

Fig.11 Pulsgenerator

Fig .12 a Vervangingsschema tijdens
de geleidingsperiode

Fig.12 b Vervangingsschema tijdens
de pulsperiode

Als de polariteit van de

spanning over de diode om

keert, zal de diode nog

enige tijd (recovery time)

blijven geleiden in de sper

richting.*) Daarna zal de

geleiding plotseling op

houden. Op dat moment (t=t1)

begint de pulsperiode. De

diode spert dan en gedraagt

zich'verder als een kleine

capaciteit Cvr • We hebben

dan te maken met het ver-

vangingsschema van fig .12 b.

Tijdens de pulsperiode ont

staat een grote, maar korte

spanningspiek over de belas

tingsweerstand Ro • Als de

pulsperiode is afgelopen,

begint de geleidingsperiode

weer. We hebben dan een

volledige periode van het ingangssignaal gehad.

Aan de hand van de vervangingsschomats kunnen we uitdrukkingen voor

de stroom door de zelfinductie L opstellen.**)

Tijdens de geleidingsperiode geldt:

(61)

waarbij ¢ de kontaktpotentiaal van de diode is.

1 0 is de waarde van de stroam op het moment dat de geleidingsperiode

begint (zie fig.13 a). De pulsperiode begint op het moment dat de

tijdens de geleidingGperiode in de PU overgang opgeslagen lading

.,) zie lit. 5 blz.3?
*" )zie li t. 5 blz. L:1 __ LI2
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. fig.14 Vervangingsschema
tijdens de pulspcriode

A

fi[,;'13a
stroom door de
zelfinductie
tijdens de ge
leidingsperiode

t

Voorwaarde blijkt dan te zijn:

gelijk aan 0 wordt. Deze lading is

gelijk aan oppervlakte A - opper

vlakte B. Door de biasspanning V

geschikt te kiezen kunnen we dat

moment laten samenvlallen met het

moment dat 1L een maximum bereikt

ihdt = O.

.
...

. .: .

I

\ 1
'.'

• I

, I

I I

..... ,,.

fig.13c
stroom door de
diode

fig .13 b 0 I=============t-f---:.~
spanning over
de diode

*)(62)V + ~ = E. sin (ex - !LIN)

over de zelfinductie nul.

l.VN
=w

dUG is ook de spanning

waarbij N = T1/2tp

O tt . ~ 0p = 1 lS dt =
De diode geleidt nog, dus daar staat ook geen spanning over. Dus

moet de gencratorspanning gelijk, maar tegengesteld zijn aan de

batterijspanning. Het schema van fig.12b gaat dan over in dat van

fig.14. Van deze schake ling kennen we de beginwaarde van de stroom

door de zelfinductie ( = 1 1 ). We kunnen dan het verloop van de span

ning en stroom berekenen:

-)LViTt [
1L(t) = 11.exp(V1_"~'l..) coslJrjt

Hierin is ~ een dempingsconstante:

(64)

(65)

*) zie lit. 5 'olz. 1+1;



Deze spanning en stroom zijn in fig.13b en13~ getekend. Het zijn

gedempte harmonische trillinsen met hoekfrequen tie V1~. Echter zodra

de spanning over de diode positief wordt begint daze weer te geleiden.

Dan begint het geleidingsinterval weer. Van de sinusvormige spanning

ontstaat aIleen de eerste halve periode. De eindwaarde van de stroom

in het pulsinterval (1 1 ') is gelijk aan de beginwaarde van de stroom

in de geleidingsperiode: 11' = I •o
Uit (64)kunnen we nog berekenen de verhouding tussen 1 1 en 11', dUG

tUGsen 11 en 1 0 :
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1 1 = - 1 0 exp (66)

(67)

Met behulp van fig.14 kunnen we ook nog de pulsduur t p berekenen:

tr Vv 1L
t p =W

N
=Tt 1~1~ = H.c...:>

Als we nu nog bedenken dat de geleidingsperiode en de pulsperiode

samen precies &&n hele periode van het ingangssignaal vormen:

t1 + tp = T1 dus:

21Y

W

IT

N.w
(63)

dan he bben we genoeg gegevens om de fasehoek ()i te bepalen. rx hangt

af van de verschillende circuit parameters en van N.

In lit. 5 bIz. 44 is cen uitdrukking gegeven voor~. Op blz. 45 van

lit. 5 is in een grafiek het verband tussen ~ en N gegeven.

8. 3.2 Inr,angsverrnogen

We hebben nu het gedrag van de pulsgenerator behandeld. Met de ge

vonden uitdrukkingen kunnen we nu het ingangs- en uitgangsvermogen

berekenen.
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De ingangsenergie die de signaalbron per periede moet leveren, is:

Omdat we voor IL(t) 2 verschillende uitdrukkingen hebben, een voer de

geleidings- en een voor de pulsperiode, meet de integraal in 2 stukken

opgesplitst worden:

De pulsperiode duurt echter zeer kort ten opzichte van de geleidings

periode. Bet vermogen dat in de pulsperiode wordt geleverd zullen we
2"[1;

verwaarlozen. We vinden dus, met t1~-, :
l.-'

rnJG

f E [ cos (~t'H){~ -
V+~ tJ dtw· = E 0 sin(wt+~) 10

+ - coslX- (70)In wL L

w. E(V+41 2TL (71) * )= . -1. cos oc.In L w

(72)\v. =In

We hebben gezien dat we voor V een bepaalde waarde moeten instellen:

V + ~ = E.sin (c<.- ~) dus:

2TI E2 sin (ex - !!.). cos(X
----1..:;-:-.r,,--- N

l-0 l..J

Ret ingangsvermogen is dan:

W.In

dus:

E
2
sin (0 - TI).cosOl.

wL N--

8. 3.3 Uitgangsvermogen

Om het uitgangsvermogen te bepalen bekijken we de energie inhoud van

een enkele puls van het uitgangssignaal. Deze energie is gelijk aan

de vermindering van de magnetische energie in de zelfinductie tijdens

de pulsperiode.

*) voor afleiding zie appendix I



Dus Wu ::. -tL (I 2 _ I 2)
1 0

of, met(66):

W = 1LI 2(1 - exp C 2 IT ~ ))
U "2" 1

\;1-:}
Het uitgangsvermogen is dus:

We moeten nu nog een uitdrukking vinden voor 11. 1 1 is de stroom door

de zelfinductieop het moment t 1 • Dus, met(61),(62) en(68):

11 = I + E (cos~ - cos (ex - 1:)) - !..l E.sin (ex -~) (76)
o <...iL N L N

1 0 kunnen we bepalen met behulp van de voorwaarde dat de opgeslagen

lading in de PN overgang nul moet zijn op het moment t 1 • De tijdens

de gelijdingsperiode opgeslagen lading is:

30

dus:

E+ - (c 0 s ex. - cos (w t
wL

v+<P.+ ()())- L .t)dt

( 77)

E 1"[ ~ E . 1[-,
Q = (Io+wL COSo.)t 1 - Esin ~-N) 2 L - w1.L(sln (CX-N')s1.ntx)::. 0

( 78) *)

Uit (76) en (78) bepalen we 1 1 :

m dus
of, met t 1 ::. w

IT
m = 2 IT- N :

waarin X een functie is van N, ~ en m:

X (N,Q(,m) sin 1 ( ,+ - Sln
m

*) voor afleiding ZlO appenJix II
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Uit (75) en (79) volgt nu het uitgangsvermogen:

•
2 r ( -2. n: J ) l
~ l'- .eX f )'1,- r (80)

8.3.4 Rendement Pulsgenerator

Het is nu eenvoudig om het rendement van de pulsgenerator te bepalen:

Pu
Y) p =:

I p.
l

=:

2 - 2TC ~
X ( 1 - e xp ( J1 - i~ ) )

4ifcos ex sin (0(, - 11.)
N

(81)

We hebben dit uitgerekend voor het geval dat het beste met onze ver-

menigvuldiger overeen komt:

N =: 20 , j -. 0,4

Dan is: ex = 370

en
~p= 0,39

8. 3.5 net resonantiecircuit

Voor het resonantiecircuit nemen we een J lijn die afgesloten is met
't

een impedantie RL die groter is dan de karakteristieke impedantie van

de lijn (zie Fig.15).

A= V
fN

_ 1t'. RL
- 4· Ro

R = 2 NRoLdus
-rr

Q =:. 2: • N

Q

Eis:(" A/t.t '>
fig. 15 };8sonantie circuit



Het signaal dat nu over de belasting RL ontstaat is een gedempte

trilling:

32

-ate sin Nwt (82)

met: r = reflectie coefficient

ex = dempingsfactor
Nw

= 2Q

De kwaliteitsfactor Q van dit circuit is:

1T~
Q = "It R

o
(83 )

We willen graag dat het signaal na een periode van het ingangssignaal

volledig is uitgedempt. Daartoe moeten we eisen:

-rr
Q ~ 2 • N * ) (84 )

Zodat we voor RL vinden: RL = 2 NRo

8.3.6 Rendement resonantie filter

We gaan er van uit dat het vermogen in de gedempte trilling gelijk is

aan het vermogen dat de pulsgenerator aflevert. Er treedt dus geen

vermogensverlies op bij de overdracht van het signaal van de pulsgene

rator op de resonantiekring. De kring zelf vertoont oak geen verliezen.

Het volle vermogen ontstaat over de belasting RL • Dit signaal bevat

echter naast de gewenste uitgangsfrequentie ook nog andere frequentie

componenten.

Om het rendement van de kring te bepalen moe ten we nagaan hoeveel

vermogen er in de gewenste component aanwezig is ten opzichte van het

totale vermogen. Het frequentiespectrum van hot uitgangssignaal is

gegevon door de fouriercoefficienten: **)

Co
Cn = VQ2(1 n4 2nL 1 1 n Z

+ "N4 N'L ) + 16Q'L + - + 2N 2.2

Co (1 + r ) ( ~= ,-c. N)2

*) zie lit. 11 bIz. 3
**)zie lit. 5 bIz. 48



Het vermogen in de n-de component

signaalvermogen is evenredig met

gegeven door:

C 2_n__

~ C 2
K=O k

2
is evenredir, met Cn • Het totale

~ Cn
2

• Het rendement wordt dus
n=O

'2.

C~
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Fig.16 geeft het frequentiespectrum.

N = 20

Q = 30

10
, I I I

10
I I J

n

Fig.16 Frequentiespectrum van de gedempte trilling

We hebben dit weer uitgerekend VOor het geval dat overeenkomt met onze

vermenigvuldiger:

N = 20 , Q = 25 ']r = 0,69

8.3.7 Totale rendement

Bij de berekeningen van de rendementen ~p en ~r in 8.3.4 en 8.3.6 is er

van uitgegaan dat verliesvrije componenten zijn gebruikt.

Als het ingangs- en uitgangsfilter verliesvrij zijn, geldt voor het

totale rendement: 0t = ~p x ~r

In ons geval dus: ~t ::: 0,39 x 0,69 ::: 0,269, dus ongeveer 27 %.



8.4.1 De volledige vermenigvuldiger

Fig. 17 geeft het volledige schema van de vermenigvuldiger.

Fig. 17

bias
matching
netwerk

I I I
. lresonan~ uit-

I pulsgeneratoft. II I le I gangs
I circui b filter

De pulsgenerator wordt gevormd door de zelfinductie L en de SR diode D.

De condensator C moet samen met deindu6tie L een kring vormen die op de

Direkt achter de diode komt de

ingangsfrequentie is afgestemd.
A

1+ lijn van het resonantiecircuit.

Deze lijn komt uit in de trilholte.

De trilholte is het uitgangsfilter en is afgestemd op de gewenste uit

gangsfrequentie.

Om de ingangsimpedantie van de pulsgenerator aan te passen aan de bron

impedantie (5011) is het matching-netwerk Lm - Cm aangebracht.

Een exacte aanpassing kunnen we nooit maken omdat de ingangsimpedantie

noch zuiver reeel, noch complex is. De moeilijkheid zit hem in het fcit

dat bij een sinus-vormige ingangsspanning de ingangsstroom niet sinus

vormig is. Echter als het circuit door middel van condensator C is af-
* )

gestemd op de ingangsfrequentie, bestaat er een vrij goede benadering:

dus een reele ingangsimpedantie.

Via de zelfinductie Lb wordt de bias-spanning Vb aangesloten.

De scheidingscondensator Cs is nodig om deze gelijkspanning niet tot de

bron te laten doordringen.

*) Zie lit. 11 blz. 9



8.4.2 Dimensionering

De waarden van de eomponenten zouden we kunnen berekenen. We kunnen

eehter beter gebruik maken van de grafieken die .zijn opgenomen in

appendix B van lit. 11 (blz. 29).

Deze grafieken ZlJn gebaseerd op praktijkervaringen.

We hebben een ingangsfrequentie van 431 MHz voor de 21 x vermenigvuldiger

of 451 MHz voor de 20 x vermenigvuldiger. De uitgangsfrequenties zijn

dus: 9,01 GHz voor de 20 x , en 9,03 GHz voor de 21 x vermenigvuldiger.

Deze frequenties liggen voor de 2 vermenigvuldigers zo dieht bij elkaar

dat we ze beide hetzelfde kunnen dimensioneren. We zullen uitgaan van

een ingangsfrequentie van 440 MHz en een uitgangsfrequentie van 9 GHz.

We gebruiken de diode 0320 van H.P. Deze diode heeft een Cvr van ongeveer

1 pF. Uit de grafieken vinden we dan: De gunstigste pulsbreedte t p van de

pulsgenerator is: t p ~ 100 psee.

Deze pulsbreedte is veel groter dan de halve periodetijd van het uit

gangssignaal (zie blz.LS). Er treedt nu dus vermogensverlies op bij het

aanstoten van de resonantiekring. Lange pulsen zijn eehter in de praktijk

met een veel beter rendement op te wekken dan korte pulsen. Het totale

rendement is het beste bij t p = 100 psce.

Verder vinden we:

L -:::::: 1,4 nH

C Z 95 pF

Lm Z 5 nH

Cm ~ 25 pF

De kleine zelfindueties kunnen we maken met behulp van een stukje eoaxiale

kabel of een stukje kopcrdraad. *)

>l.) Zie lit. 12 blz. 1'1-16
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8.5.Praktische uitvoering

-'to"

1: 75

in mm

I

~50

Fig. 18

I
<

L"'~ S

!////~ /////~ - - - - -
In I,~"'""I 1,"'-'""" Uit

'--

~""""""""''''''""""'~ ,

-

.

De trilholte is gedraaid uit een

rand stuk massief messing (zie

fig. 18). De maten zijn in de

figuur aangegeven. *) de midden

poot van de trilholte wordt ge

vormd door de schroef S die in de

deksel gedraaid is. De diepte

van de poot is daardoor ins tel

baar waarmee de trilholte op de

gewenste uitgangsfrequentie kan

worden afgestemd. We passen

elektrische in- en uitkoppeling

toe. De in- en uitvoerdraden zijn

coaxiale kabels waarvan de binnen-

geleiders een eindje de trilholte

insteken op de plaats waar het

elektrisch veld maximaal is.

buistrilt1mer
em

,
---7! L

=1,4 nH

In

Fig. 19 Komplete vermenigvuldiger

*) zie l~t. 5 bJ_z~ ~1-52
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Fig.19 geeft de komplete vermenigvuldiger weer. Rechts het ronde

stuk messing waarin de trilholte is uitgedraaid. Het messing is aan

een kant afgeplat. Aan die kant is een uit messing plaat vervaardigd

huis aangebracht vlailrin het ingangscircui t 1.'3 ondergebracht.

In de buitenmantel van de ingangskabel is een uitsparing gemaakt.

Gp deze plaats wordt de 3R diode tegen de binnengeleider aangedrukt.

Het stuk kabel tusscn de diode en de trilholte is de ~ lijn van de

resonantiekring. De voortpl~ntingssnelheid in de kabel is 0,70 x c

dus:

mm - 6,0 mm
1 7 3 ~011o ! • • I

"4 x 8, 8 • 109
1 0,70 x c
1+ x f =

}
"4 -

Een probleem is ecllter dat de diode eindige afmetingen heaft. Hierdoor

is het beginpunt van de lijn moeilijk te bepalen. De beste lengte

wordt experimenteel bepaald.

De capaciteit C wordt gevormd door een messing plaatje dat op de

binnengeleider van de ingangskabel is gcsoldeerd, en gersoleerd is

opgesteld tussen het huis van de trilholte en een ander messing plaatje

dat met het huis verbonden is. Dit laatste plaatje is enigszins omge

bogen. Met een schroef kan de afstand tUBsen de plaatjes veranderd

worden, zodat de capaciteitswaarde ingesteld kan worden.

De zelfind~ctie L dient ca 1~nH te zijn. Deze wordt gevormd door een

stukje coaxiale kabel met een lengte van 4 mm. *) Hiervoor dient het

stukje kabel tussen de diode en de capaciteit C. Ook hier bcstaat weer

het probleem met de afmetingen van de diode. Een lengte van 3 a 4 mm

blijkt te voldoen.

Het ingangsfilter bestaat uit de zelfinductie Lm en de capaciteit Cm•

Deze laatste wordt gevormd door een trimmer, zodat het filter afgestemd

kan worden. De zelfinductie bestaat uit een stukje koperen draad met

een lengte van 6 mm.

Aan de scheidingscondensator worden geen bijzondere eisen gesteld.

AIleen de tocvoerdraden worden zo kort mogelijk gehouden.

*) zie lit. 12blz. 16
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8.6 Resultaten met de vermenigvuldiger

8.6.1 Spectrum

generator

I
vermenig-
vuldiger

I
spectrum

analyzer

20 x

Het uitgangsfilter van de vermenigvuldiger heeft tot taak de 20e of 21 e

harmonische van het ingangssignaal door te laten, en aIle andere te

blokkeren. In het ideale geval zal het uitgangssignaal van de vermenig

vuldiger bestaan uit ~~n frequentiecomponent: 9,01 GHz voor de 20 x

vermenigvuldiger of 9,03 GHz voor de 21 x vermenigvuldiger. In de prak

tijk zullen echter de eerste onderharmonische, en de eerste bovenharmo

nische ook meetbaar in het signaal aanwezig zijn. Belangrijk veer ons is

de demping van deze harmonischen ten opzichte van de gewenste frequentie

component. We kunnen ze meten met behulp van een spectrumanalyzer (zie

Fig.20).

o

19 20 21 ~
0

-10 21 x

-20

L
20 21 22 ~n

Fig.20 I1e ten van het spec trum van de vermenigvuldiger.

-10

-20 .......

De spectrumanalyzer heeft een logaritmische versterker zodat we de

damping direkt in dB kunnen aflezen.

We vinden voor de 20 x vermenigvuldiger:

demping 1ge harmonische: 20 dB

demping 21 e harmonische: 17 dB.

Voor de 21 x vermenigvuldiger vinden we

demping 20e harmonische:

demping 22e harmonische:

17

18

dB

dB.
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8.6.2 Rendement

Het rendement van de vermenigvuldiger bepalen we door het ingangs- en

uitgangsvermogen apart te meten. Eerst meten we het uitgangsvermogen,

en daarna, zonder iets aan de frequentie en de uitgangsspanning van de

generator te veranderen, het ingangsvermogen (zie Fig.21 ).

generator power
meter

vermenig-
'-- vuldiger

meting uitgangsvermogen

generator power
meter

--I
6 dB

verzwakker

meting ingangsvermogen

generator:
Boonton Radio 3200A
frequentie: 431 MHz

of 451 MHz

Power meter:
H P 431 B

Fig.21 Meting van het rendement

Daar het bereik van de powermeter maar tot 10 mW loopt was het nodig bij

de meting van het ingangsvermogen een 6 dB verzwakker tussen te schake len

(deze verzwakt het vermogen 4 x ).

De metingen worden uitgevoerd met een ingangsvermogen dat ongeveer gelijk

is aan het uitgangsvermogen van de varactor-multipliers. Dit is nodig omdat

het rendement enigszins afhankelijk is van het ingangsvermogen.

We me ten:

ingangsvermogen: 33 mW

uitgangsvermogen: 0,3 mW

rendement: 1%

8.6.3 Oorzaken van het verlies

Als we de resultaten vergelijken met het in hoofdstuk 8.3.7 berekende rende

ment, dan li.jkt het zeer teleurstellend. Echter, bij de berekening hebben

we zeer veel dingen verliesvrij verondersteld terwijl ze het in werkelijk

heid niet zijn. Bij de meeste van deze punten is hot mijns inziens prak

tisch onmogelijk om een redelijke schatting van de verliezen te maken.

Vandaar dat we ze verwaarloosd hebben.
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Deze verliesoorzaken zijn:

1) Het aanpassingsnetwerk geeft zelf weliswaar weinig verliezen, maar

het past de ingangsimpedantie niet precies aan.

2) In de pulsgenerator verliezen we het meeste vermogen. Er zijn ver

schillende oorzaken voor:

a) De condensator C, waarmee de pulsgenerator wordt afgestemd op de

ingangsfrequentie, is niet van de allerbeste kwaliteit. Verzilveren

van de oppervlakken zou enige verbetering kunnen geven.

b) De diode bevat een serieweerstand die we verwaarloosd hebben. De

schakeltijd van de diode is niet oneindig kort. De diodecapaciteit

Cvr ala de diode spert, geeft verliezen.

c) De pulsduur tp van de pulsgenerator is veel langer dan de halve

periodetijd van het uitgangssignaal (zie hoofdstuk B.6.y).
Hierdoor is de aanpassing aan het resonantiecircuit slecht.

3) Het resonantiecircuit is een ~~lijn die wordt afgesloten met een

impedantie RL. RL bepaalt de Q van het filter. Deze dient ongeveer 25

te zijn. RL zal echter niet precies de goede waarde hebben. Belang

rijker voor de verliezen in het resonantiecircuit is echter de diode.

Deze moet de A/~ lijn aan een kant kortsluiten. De diode is echter

een slechte kortsluiting, vooral voor kleine signalen.

4) Het uitgangsfilter (de caviteit) is het enige onderdeel waarvan we

kunnen meten hoeveel verlies hij geeft. We kunnen hem apart, zonder

de rest van de schakeling doormeten. Het blijkt dan dat het rendement

hiervan ca. 60 % is (2 a 3 dB verlies).

Dit zou verbeterd kunnen worden tot ca. 1 dB door de volgende ver

beteringen:

Polijsten en verzilveren van het oppervlak van de trilh~lte,

Glad maken, polijsten en verzilveren van de centrale geleider.

Dit heb ik niet gedaan omdat het voor mij handig was dat ik hat zelf

kon maken en instellen. De winst die erlnee behaald kan worden is

relatief klein, zodat het niet o~weegt tegen de bezwaren.



8. 6.4 Uitgangasi~naal van de pulsgenerator

Met behulp van een oseilloseoop kunnen we het uitgangssignaal van de

pulsgenerator bekijken (zie Fig. 22 ).

vermenig-

generator --- vuldiger

- scoop

t

uitgang/
pulsgenerator

Fig. 22

We moe ten dan de oseilloseoop direkt aansluiten op de ~~ lijn. De ingangs

impedantie van de scoop is 50Sl , gelijk aan de karakteristieke impedantie

van de A~ lijn. De A~ lijn werkt dan niet meer als resonantiefilter, zodat

aIleen de puIs uit de pulsgenerator ontstaat, en niet de gedempte trilling.

De foto's 1 en 2 geven het signaal dat op deze manier is gemeten. We zien

dat de pulsduur weI wat langer is dan 100 psee. Dit zal een nadelige in

vloed hebben op het rendement. Overigens moet bij de foto's aangetekend

worden dat de oseilloseoop een stijgtijd heeft van 50 psee. Hij zal dUB

nooit een puIs van 100 psee (waarbij de stijgtijd korter is dan 50 psee)

goed kunnen weergeven. In werkelijkheid is de pulsduur dUB korter dan de

foto's weergeven. Bovendien is de amplitude groter dan uit de foto's

blijkt.
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Foto 1
Horizontaal:

500 psee/em
Vertikaal:

200 mY/em

Fata 2
Horizantaal

200 psee/em
Vertikaal

200 mY/em



9.1 Nabeschouwing vermeni~vuldiRers

Bij het experimenteren met de SRD vermeni~vuldigers is duidelijk aan

het licht gekomen dat de grootste moeilijkheid ligt in het maken van

zeer korte pulsen. Het lukt alleen met een zeer slecht rendement.

Omdat meestal de pulsen toch no~ te lang zijn is het rendement van

het resonantiecircuit oak slecht. Dit zijn de belan~rijkste oorzaken

van ~et slechte rendcment van de SRD vermenigvuldiger.

Achteraf gezien hadden we beter een wat lagere vermenigvuldigings

factor kunnen kiezen, zodat we in de buurt van 6 GHz uitkwamen in

plaats van bij 9 GHz. Hierdoor zou het rendement een stuk beter kunnen

worden. De totale vermenigvuldigingsfactor zou dan ca. 300 zijn in

plaats van 440, wat toch nog zeer hoog genoemd kan worden.

Bij de constructie van de SRD vermenigvuldigers waren we echter gebon

den door de varactor multipliers die al gemaakt waren, en door het

feit dat we 2 vermenigvuldigingsketens moesten maken met een verschil

van een maal.

VerdeI' is bij de experimenten gebleken dat het met de SRD geen probleem

is om een hoge vermenigvuldigin~sfactorvan 20 of meer in een trap te

maken, mits de uitgangsfrequentie niet al te hoog wordt.

Een punt dat bij de kcuze van de vermenigvuldigingsfactoren een rol

gespeeld heeft, was dat het grootste priemgetal dat in de keten voor

komt, niet te hoog mocht zijn (zie lit. 5). Achteraf gezien was dat

niet zo belangrijk omdat we met de SRD best cen priem~etal van 19 of

zelfs 23 hadden kunnen overbruggen.

9.2 Nabeschouwing Stabiliteitsmetingen

We hebben gezien dat we met behulp van de spreiding in de frequentie

en de autocorrelatiefunctie van de fase op een goede manier de stabi

liteit van een frequentiebron kunnen weergeven.

Bij het bepalen van de spreiding is de computing counter een zeer

gemakkelijk hulpmiddel gebleken, vooral omdat hij de spreiding kan

berekenen uit een zeer groot aantal metingen. Dat grote aantal is

belangrijk om een betrouwbare schatting van de spreiding te kunnen

maken.



Omdat de vexo's erg stabiel zijn waren frequentievermenigvuldigers

nodig. Deze hebben echter het bezwaar dat ze zelf ook fasejitter

introduceren. Vooral als zeer stabiele oscillatoren moeten worden

getest, moet veel aandacht worden besteed aan de stabiliteit van de

vermenigvuldigers.

Voor de vexo's die wij testten bleken de gebouwde multipliers goed

te voldoen.

De metingen die zijn gedaan geven een goed beeld van de stabiliteit

van de vexo'a. Het zal oak goed mogelijk zijn met de meetopatelling

vergelijkende metingen te doen, ala ruis wordt toegevaerd aan de

regelspanning van de vexo's.
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Bijlage I

Het meten van de relatieve spreiding in de frequentie met de computing

counter. (computing counter applications library nr 7)

Procedure:

1. Bouw de opstelling voor normale frequentie meting (fig. I)

2. Zet "cycle rate'l op max.

3. Zet "measurement time" op de gewenste waarde "Co.

De werkelijke meettijd ~s echter steeds een

geheel aantal perioden van het signaal, als

de A-ingang wordt gebruikt, of een veelvoud

van 32 perioden als de B-ingang wordt gebruikt.

4. Druk de knop "ext" ~n.

Op het Keyboard:

5. "Repeat loop" op gewenste N (bij voorkeur N~100).

6. "Sub-normal-main" op normal.

7. Druk "learn" ~n.

8. Programma:

clear x 10 X 19 axy)

2
,....,

11 axl
,......

a x 20 xJ
'-'

3 X Fer Prog 12 + 21 ...
4 Mad A (of Mod B) 13

,--..
22 v;-a x

~

5 fix 14 23
~

Repeat bxy
'-'

6 Mod A (of Mod B) 15 X Fer Prog 24 -

7
~ ~ 25 display xbxy 16 Nxy

8 - ~17 Nxy

9 xy) 18 +

9. Druk "run" in

10. Druk "start"in.

keyboard

it
computing counter

A oB
I

scilat

fig. I

or



Bij lage II

Aanpassing van het basisprogramma aan methode 1. (blz.IS)

Bereken:

I keyboard I
~

computing counter
A °B

meet
signaal

fig. II
10 xy'> 20 -;-

11 X 21 VX
13 axy" 22

,.....
a x
'-"

14 + 23 Mod A (of Mod B)

rx ...-.
15 24 V

1../

16 repeat 25 ~

17 X Fer Prog 26 a:x.:t
18 ax/' 27 X

19 ::---? 28
~

Nxy cxy

29

30 display x

880 ; display x ;

9 -

10. "run"

Op het Keyboar:c1:

5. Zet "repeat loop" op gewenste N.

6. "sub-normal-main" op normal.

7. Voer de vermenigvuldigings factor n

(n=440) maal 2 iri).

4. Druk "ext" ~n.

uit 2N metingen van't'. Bij een normale frequentie meting komt 1: in het

y register.

Procedure:

1. Bouw de opsteliing voor een normale frequentie meting.

2. Zet "function" op freq.

3. Zet "measurement time" op de gewenste waarde '1:0

(zie ook bijlage I).

Let op dat het aantal gemeten perioden bij aIle metingen

het zelfde is ~

8. "learn"

9. Programma:

1 clear x

2 ax........
3 X Fer Prog

4 ,Mod A ( of Mod B)
,..-..

5V
6~

'-"

7 Mod A (of Mod B)

8 ex
'-'"

11. "start"

~ Eigenlijk moesten we nV2 invoeren. Maar omdat het programma te lang werd,

moest het basis programma ingekort worden. Bet rekent dan echter V2 ~[~]uit,

i.p.v.~[~J. We kunnen dit weer goed maken door de factor nv':Z te vervangen

door '2.. n .



Bij lage III

Aanpassing van het basis programma aan methode 2 (bIz. '9)
Bereken:

1

fig. III

keyboard

~

computing counter
A °B

meet
signaa2 ; v;. ; 440 ; X ; tx........factor = 440):

8. "learn"

9. Programma:

Op het Keyboard:

5. Zet "repeat loop" op de gewenste waarde N.

6. Sub-normal-main" op normal.

7. Voer de constante n\f2 in (n=vermenigvuldigings-

uit 2N metingen van f.

rrocedure:

1. Bouw de opstelling voor een normale frequentie meting.

2. Zet "function" op freq.

3. Zet "measurement time" Op de gewenste waarde 1:"0

(zie ook bijlage I).

4. Druk "ext:' in.

clear x

2 """'a x
~

3 X Fer Prog

4 Mod A (of Mod B)

5 1Gc
v

6 Mod A (of Mod B)

7
~bxy

8 -

9 xy)

10 X 19~axy

11 axy) 20 n
'-J

12 + 21 "';'

13 '"' 22 VXa xv
14 repeat 23~cxy

lit .-.
15 X Fer Prog 2(' display x
~16 Nxy
~17 Nxy

18 +

10. "run"

11 . "start"
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Bijlage V 20 MHz bandfilter

in uit

Schema

0,

0,2

I
I

>2 B

1

\f2

Frequentie karakteristiek

17 18 19 20 21
.

22
.
23

•
24

f---~'>

(MHz)

Bandbreedte: 2 B = 2,25 I~Iz
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IX 2

c Sluit de scoop en/of spectrumanalyzer aan op de diode van de

eerste trap.

d Regel eerste bandfilter zo dat de 20 MHz component maxi~aal is.

e Idlers: scoop en/of spectrumanalyzer zwak koppelen met de spoel

van de kring. Een eenvoudige manier is een meetklem op de geiso

leerde draad van de spoel prikken. Er wordt dan geen kontakt

gemaakt. Toch is de koppcling al voldoende om te zien welke har

monische hat sterkst in de kring aanwezig is.

Draai de trimmer van de kring tot de gewenste compone~ maximaal is.

f Sluit de scoop en/of spectrumanalyzer aan op de uitgang van de

eerste trap.

g Regel het uitgangsfilter(11 of 7) zodanig dat de 11 e of de 7e har-

monische maximaal is.

h llerhaal c tim g.

i Sluit scoop en/of spectrum aan op de diode van de tweede trap.

j Regel het ingangsfilter van de tweede trap (11 of 7) bij tot de

11 e of 7e harmonische van 20 MHz maximaal is.

k regel de trimmers "ingangsimpedantie" van de 2 e en uitgangsimpe

dantie van de 1e trap bij tot de 11 e of de 78 harmonische maximaal

is.

1 AIleen voor de 441 x vermenigvuldiger: sluit de scoop en/of spectrum

analyzer aan op de idlerkring van n2 (14) als beschreven in e. Regel

de trimmer van de kring bij tot de 14e harmonische van 20 MHz maxi

maal is.

m Sluit de scoop en/of spectrumanalyzer aan op de uitgang van n2'

n Regel de uitgangsfilters (22 of 21) bij tot de 21 e of 22e harmonische

maximaal is.

o Regel de uitgangsimpedantie van n2 bij tot de 21 e of 22e harmonische

maximaal is.

P Sluit de deksel van de eerste trap. Regel aIle trimmers van de eerate

trap bij tot de gewenste frequentiecomponent in de uitgang weer

maximaal is.

q Sluit de deksel van de 2e trap en regel aIle trimmers,van de 2e trap

bij tot de gewenste uitgangsfrequentie maximaal is.

r Vervolg met fijn afregelen.



IX 3

SHD vermenigvuldiger (zie fig.IX B)

a Voer biasspanning toe, stel in op 0,6 V.

b Voer een signaal toe (431 MHz of 451 MHz)~ 2V
tt

•

c Draai de trimmer van het aanpassingsnetwerk op de maximum uitgangs

spanning bij de juiste frequentie.

d Draai de schroef op de caviteit bij tot de maximum uitgangsspanning

bij de juiste frequentie.

e Regel de biasspanning bij tot het beste resultaat is verkregen.

f Regel de afstemcondensator (schroef onderaan) op het maximum signaal.

g Herhaal aIle stappen enkele malen tot geen verbetering meer is te

bereiken.

Sluit de 3 e trap aan op de 1e en 2e en herhaal het afregelen van de

3 trappen.

Benodigde apparatuur:

Varactor multipliers:
Generator: 20,48 MHz 12V tt b.v. Boonton Radio 3200
Scoop: 500MHz b.v. Tektronix met sampling plug-in
en/of Spectrum analyzer: b.v. H.P. 851 B + 8551 B

A
unit type 1S1

SRD multipliers:
Generator: 451 MHz en 431 MHz 2 Vtt b.v. Boonton Radio 3200A
Spectrum analyzer: b.v. H.P. 851 B + 8551 B

schroer afstencondenb~~ ~

in

U "+-'- v

bias
schroef op caviteit ~

trimmer
aanpassings

netwcrk

Fig, IX B SRD vermcnigvuldiger



IX If

uit

,....- -11
V

n1 == 11

22ingangs
il:lpedantieui tc;a:nt';.s

impedantie
31

\

ingangs
impedantie

in

\ I"-----------,Vr-----------'

n 1 == 7

'\-.----.....,vr------'/

n2 == 3

1

inga gs
impedantie

2

3

9

ingangs
irnpedantic

ut tgangs
impedantie

De getallen geven aan op welke harmonische van 20,48 MHz de betreffcnde
kring moet v:orjen D..~~L:83ten~d: 1::: c20,L~.:3 l-:llz, L:=', l~Ot9G ~::r.<.j, en6

Fig. IX It BOven aanzicht varactor vermenigvuldigers
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Bijlage X

Het construeren van frequentievermenigvuldigers.

Vermenigvuldigers waarvan de uitgangsfrequentie beneden de 800 MHz

ligt kunnen het beste gemaakt worden met varactordiodes.

Ligt de uitgangsfrcquentie boven de 800 MHz dan kunnen betel' Step

recovery diodes worden gebruikt.

a Varactorvermenigvuldigers

Het is raadzaam geen hogere vermenigvuldigingsfactor dan 10 te kiezen,

oQdat andel's het r2nde~ent snel slechter wordt. Moet de factor toch

groter zijn, dan kunnen betel' twee of meer trappen in cascade gescha

kcld worden, die elk mindel' dan 10 x vermenigvuldigen.

Werking

Voeren we een wisselspanning toe aan een diode, dan wordt hij door de

diode vcrvormd: er ontstaan hogcre harmonischen van de ingangsfrequen

tie. Door de n e harmonische uit te filteren en aIle andere to blokkeren,

kunnen we een n x vermenigvuldigor maken.

Het rendement kan nog verhoogd worden door andere harmonischen Cn" n2

enz) kort tc sluiten door middcl van zogenaamde idlers. Dan gaan bij

de betreffende frequenties grote stromen lopeno Daar de diode oak een

veroorzaakt hij nu ook frequentiecomponenten

Dan werken de componenten n1

mixende eigenschap heeft,

Cn, + n2) en In, - n 2 1 . We kunnen n 1
en n-.. dus

"--

en n2 zo kiezen dat Cn, + n2)= n.

mee aan de vorming van de

gewenstc frcquentiecomponent, waardoor het vermogen in deze component

toeneemt. Vaak zijn veel van dergelijke combinaties mogelijk.

In tabel X zijn aIle mogelijke combinaties voor allerlei vermenig

vuldigingsfactoren weergegeven. Hierin is 1 de ingangsfrequentie.

Het laatste getal slaat op de resonantiefrequentie van de uitgangs

filter. AIle tussenliggende getallcn geven aan op welke harmonischen

de idlers afgestem~ moaten worden.
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Schema

Het schema van een complete varactorvermenigvuldiger ziet er als

volgt uit:

J\ing~n0s I 1
' 't' kr~ng
~mpeaan ~e d' d. ~o e

aanpass~ng

i
bias

\\0---------. r-----...J

idYers
,'-----_...., ,- ...J1

ui¥'gangs
filter

Voor de diode is geschikt de BAY 96 van Philips als een kleine

vermenigvuldigingsfactor gemaakt moet worden, of de IN 4388 van

Motorola voor een grotere vermenigvuldigingsfactor.

De gelijkspanningsinstelling van de diode wordt verzorgd door de

weerstand R. Deze moet voor de BAY 96 ca. 82 kSL zijn en voor de

IN 4388 18 kJl.

Het aantal idlers hangt af van de vermanigvuldigingsfactor (zie

tabel X).

Het uitgangsfilter moet bij een hoge vermenigvuldigingsfactor vrij

scherp zijn (bijvoorbeeld voar een 10 x vermenigvuldiger moet het

de 10e harmonische zonder verliezen doorlaten, maar de ge en de 11 e

harmonische onderdrukken). Daarom zijn in het schema 2 in cascade

geschakelde bandfilters getekend. Bij een kleine vermenigvuldigings

factor (n,4) hoeft het filter niet zo scherp te zijn, en kan met

een enkel bandfilter worden volstaan.

Constructie

Het is nodig am alle kringen afstembaar te maken. Dit kan eenvoudig

gebeuren door voar de condensatoren trimmers te namen.

Over de dirnensionering van de kringen is alIas te vinden in Lit. a.

Het ~eheel kan in een metalen kastje worden ondergebracht. Er moet

op gelet worden dat de kringen z6 worden opgesteld, dat ze elkaar niet

kunnen beinvloeden. Dit om instubiliteit te voorkomen. Om dezelfde

reden kan het nuttig zijn om het kastje met metalen schotten te ver-

delen jn segmenten. In ieder segment kunnen dan 1 of 2 kringen onder-

ge brae}1 t worden,.
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b SRD vermenisvuldicers

Met de step recovery diode kan in een trap een zeer hoge vermenig

vuldigingsfactor (tot ca. 30) gehaald worden.

Werking

Met een step recovery diode en een zelfinductie L is hat mogelijk

om een pulsgenerator te maken die zeer korte pulsen opwekt. De puls-

periodetijd van de gewenste uit-

gangsfrequentie, of iets langer.

Om de gewenste harmonische uit te

fil teren kan een A/4 lijn in

combinatie met een trilholtePulsgenerator

herhalingsfrequentie is gelijk aan de ingangsfrequentie. De pulsduur

wordt bepaald door L en de spercapaciteit van de diode (C vr ):

t p =IL VLCvr ' Deze pulsduur dient ongeveer gelijk te zijn aan de halve

~r---,,----'P'€
gebruikt worden.

Om de ingangsimpedantie aan te passcn wordt nog een aanpassingsnetwerk

gebruikt.

Schema

Cm

Schema van de SRD vermenigvuldiger

Een biasspanning wordt via cen zelfinductie aangesloten. De zelfinductie

kan bijvoorbeeld een stukje draad op een ferrietkraal zijn.

Lml em en Co zijn nodig om de ingangsimpedantie aan te passen aan de

bron. L en D vormen de pulsgenerator.

Daarna voIgt de A/4 lijn die uitkomt in de trilholte. Het uitkoppelen

uit de trilholte gebeurt ook met een stuk kabel dat een eindje de

trilholte insteekt.



x 4

Constructie

Als een step recovery diode van H.P. gebruikt wordt, kunnen we voor

de dimensionering gebruik maken van de grafieken op bIz. t, , Li~ Q

Hoe de zelfinducties L en Lm gemaakt worden is te vinden in Lit. a.

L .... r---l

////////, // //

0/#/ /':
///,

-

~/~

uit~ .~0;
, I 0 \----t-------i

~~~

L
m

Fig. 4

Het rechter gedeelte van de vermenigvuldiger (zie fig. 4 ) bestaat

uit een massief stuk messing, waarin vanaf links een gat is geboo~d

dat uitkomt in de trilholte. Door dit gat loopt een coax kabel die

de zelfinductie L en de ~/4 11jn vormt. Het laatste stukje van de

centrale geleider van de A/i+ lijn steekt enkele milimeter8 de tril

holte in en dient voor de inkoppeling van het signaal in de tril

holte. Op de plaats waar de diode moet komen is een uitsparing in de

coax kabel gemaakt, met een schroef wordt de diode tegen de centrale

geleider aangedrukt. De uitkoppeling geschiedt op dezelfde manier

als de inkoppeling: met een stukje coax kabel.

Op de centrale geleider, links tegen het messing blok, wordt een

plaatje messing gesoldeerd dat geisoleerd wordt opgesteld ten opzichte

van het blok en dat samen daarmee de capaciteit Covormt.
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De ingangskring is ondergebracht in een uit me&sing plaat vervaardigd

kastje. Het bestaat uit de condensator Cm en een stukje koperdraad

wat de zelfinductie Lm vormt.

De biassing wordt aanf,ebracht via een ferrietkraal. Door een scheidings

condensator C wordt de ingangskring gekoppeld met de ingang.s

Literatuur
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Verlag.
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d S. Hamilton R. Hall: "Shunt mode harmonic gbleration, using

step-recovery-diodes", Microwave Journal, April 1967 blz. 69.
e Hewlett Packard Application note 920: Harmonic generation, using

step-recovery-diodes ans SRD modules.
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