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Samenvatting

Het voor u liggende verslag beschrijft een afstudeerwerk, dat deel uitmaakt

van het onderzoekprogramma van de groep Telecommunicatie A dat is opgezet om

te komen tot de bouw van een Experimenteel Digitaal l'ransmissienet (EDT).

Aan de hand hiervan kunnen de gedragingen van een toekomstige Universele

Digitale net worden bestudeerd. Er wordt uitgegaan van een net waarin elk

station een regelbare oscillator (VCXO) bevat die de locale verwerkings

snelheid bepaalt.

Voor een foutloze informatie-uitwisseling tussen en -verwerking in de stations

van het net is synchronisatie van de oscillatoren nodig; Deze synchronisatie

is het onderwerp van dit onderzoek.

Er is verondersteld dat de locale oscillator- of de kloksignalen ook ~n sOll®ige

andere stations beschikbaar zijn.

De fasen van de uit andere stations ontvangen kloksignalen worden vergeleken

met die van het locale kloksignaal. Van de verandering van het gemiddelde

faseverschil Hordt een regel spanning afgeleid die wordt gebruikt om de locale

VCXO te corrigeren.

Er wordt een aantal voorwaarden geformuleerd met betrekking tot stabiliteit en

synchroniseerbaarheid. Als aan al deze voorwaarden voldaan wordt kan voor elk

netwerk van vJillckellrige uitgebreidheid betrouwbare synchronisatie venvacht

worden.

Daarbij kan volstaan worden met het sturen van klokinformatie naar de dichtst

bijgelegen stations en is slechts geringe buffercapaciteit nodig.

Verder is een praktisch bruikbare schakeling ontworpen en gebouwd waarin voor

de fasedetectie een zaagtandcomparator vJOrdt gebruikt. Hierbij is zoveel

mogelijk gebruik gemaakt van geïntegreerde circuits.
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1. Inleiding.

Het gebruik van digitale computers op velerlei. terrein neemt de laatste jaren

stormachtig toe. Veel instellingen hebben voor oplossing van hun vraagstukken

behoefte aan een grote computer terwijl ze zo'n kostbare machine onvoldoende

kunnen bezetten om haar rendabel te maken. (Lit. 7)

Dit heeft al geleid tot het op diverse plaatsen opstellen van dergelijke compu

ters waarvan de randapparatuur in zogenaamde "tern-.inals" staat. Deze terminals

liggen verspreid in een gebied rondom de computer. De machine werkt dan volgens

het "time-sharing"-systeem gelijktijdig aan verschillende problemen.

Vooral door deze ont,,dkkeling neemt de behoefte aan de mogelijkheid om digitale

signalen over te brengen sterk toe; men spreekt dan van digitale transmissie.

Er wordt daarbij gedacht aan hoge seinsnelheden (> 107 bit:/sec). ------

Men moet deze vorm van transmissie zien als opvolger van de datatransmissie,

waarmee de nu ~n gebruik zijnde tragere vormen van gecodeerde ovefdracht worden

bedoeld. Voor de toekomst denkt men eraan om dergelijke computercentra onderling te

verbinden waardoor een zuiver digitaal net ontstaat.

De snelle ontwikkeling van de halfgeleidertechniek biedt mogelijkheden voor een

geheel digitale opzet van centrales en verbindingen.

Het telefoonverkeer kan,door geheel over te gaan op puls-code-modulatie (PCM), in

zo'n net worden geîntegreerd. Een dergelijke oplossing kan ook gevonden worden

voor data- en T.V.-transmissie. Het digitale net wordt dan universeel bruikbaar.

Wie nu reeds digitale transmissie ,·;il plegen zal nog gebruik moeten maken van het

bestaande telefoonnet. Dit net is ontworpen voor overdracht van analoge signalen

en minder geschikt voor digitale transmissie. De oplossing wordt momenteel nog

gevonden in zo goed mogelijk aanpassen van het bestaande net, Het is echter nu

reeds te voorzien dat de capaciteit in de nabije toekomst ontoereikend zal zijn.

Dit heeft ertoe geleid dat in de groep ECA nu reeds eGn een onderzoekprogramma

wordt gewerkt om te komen tot een Experimenteel Digitaal Transmissienet (EDT).

~n in dit net informatieveTlies te voorkomen moet de verwerking bij de gebezigà2

opzet in alle stations vrijwel synchroon verlopen. Er wordt nl. van uitgegaan dat

de verwerking in elk station geregeld wordt door Effi' locale oscillator (klok).

Deze oscillatoren mo~ten dan, door een of andere vorm van synchronisatie toe te

passen,op elkaar worden afgestemd.

Mijn afstudeeropdracht hield in dat een betrouwbare synchronisatie verwezenlijkt

moest ,vorden van 20,48 MHz oscillatoren die, zelfs voor eenvoudige netten» bij

interlocale afstanden tot ca. 50 km bruikbaar is.

I
I,
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2. ~etwerkconfiguraties.

2.] De_verbindingsmatrixC

We gaan uit van N stations, genummerd] tlm N met N > 2.

Tussen deze stations kan men op veel manieren een netwerk van verbindingen

(kabels) aanbrengen. Omdat het belangrijk is . te weten in welke richting

informatie wordt overgebracht is aan elke verbinding een richting toegekend

die overeenkomt met die van de informatiestroom.

In een tekening kan men deze aangeven door een pijl bijvoorbeeld aan het einde

in de verbinding te plaatsen.

Voor het uitvoeren van berekening zal de topologische informatie van het net

werk in de dan beter bruikbare vorm van een matrix worden samengebracht.

We definiëren daarom een N x N matrix, de verbindingsIllatrix C.

De elementen C.. van deze matrix kunnen slechts "0" of "]" zijn; het element
~J

C.. is "]11 als er in i informatie uit station j ontvangen wordt en IlO" als dit
1J

niet het geval 1S.

De diagonaalelernenten C.. zijn allemaal 110".11
Het aantalllenen" in de matrix is gelijk aan H, het aantal directe eenrichtings-

verbindingen in het netwerk.

We zullen hier enkele extreme gevallen, die een aparte naamgeVlIlg rechtvaardigen

noemen.

Van deze gevallen is in figuur ] een voor 4 stations mogelijke matrix met bijbe

horende netwerkconfiguratie gegeven.

Het rijnummer komt overeen met het numnler van het station waarin ontvangen wordt;

het koloIT.nlirrrmer is het nummer van het station waaruit ontvangen wordt.

Het aantal binnenkomende signalen 1n een station is gelijk aan het aant3l "enen ll

~n de desbetreffende rij; het aantal uitgaande aan dat in de betreffende kolom.

Op het moment van een kabelbreuk verandert een "]" 1n een "all. Bij het uitvallen

van een oscillator worden alle "enenll in de betreffende kolom "all.

Zonder deze defecten zal de matrix stationair zijn.

Van een gegeven matrix kan dus op vrij eenvoudige wijze het bijbehorende netwerk

gevonden worden.

Het netwerk is voor Je buitenstaander tastbaarder als de matrix •

..'
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Enkele extreme netwerkconfiguraties
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Als van de matrix alle elementen, niet op de diagonaal, "I" zijn is de matrix

symmetrisch en noemen we het bijbehorende netwerk compleet.

Elk station ontvangt in deze situatie rechtstreeks signaal uit elk ander station.

Men heeft dan het maximale zinvolle aantal van N(N-I) ve~bindingen nodig.

Als de "nullenll zodanig over de matrix verdeeld zijn dat deze toch nog synnne

trisch is t.o.v. de diagonaal noemt men ook het bijbehorende netwerk ~y~~etrisch

of ,bilateraal. Een compleet netwerk is ook bilateraal.

Als van elk tweetal t.o.v. de diagonaal symmetrisch gelegen elementen er een "0"

en het andere "lil is of beiden IlO" zijn noemen we het bijbehorende net\verk

unilateraal omdat dan tussen twee stations altijd slechts in één richting infor

matie wordt overgedragen.

Neem nu de min of meer willekeurige netwerkconfiguratie van fig. 2 als voorbeeld.

fig. 2

Men kan zich dan afvragen in hoeverre dit net\verk zich leent voor synchronisatie.

Alvorens hierop een antwoord te geven zullen we eerst de mogelijke situaties

beschrijven.

In het algemeen zal een station zowel klokinfonnatie ontvangen als uitzenden.

Een station dat alleen kloksignalen ontvangt en zelf niet uitzendt ~s een

11 s l ave "-station (station I in fig. 2).

Een station dat alleen kloksignalen uitzendt en er zelf geen ontvangt ~s een

"mësterll-station (station 2).

Een "slave" is slechts op een "master ll 'synchroniseerbaar als hij hiervan direct

of via tussenstations klokinformatie ontvangt (station I op station 2 via 3).
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Twee stations zijn slechts op elkaar synchroniseerbaar als in het netwerk een

r~ng van directe verbindingen (met bij elkaar passende richting) bestaat waarin

beide stations zijn opgenomen (stations 3 en 4).

Omdat zich in elk station een oscillator bevindt zullen we een netwerk pas volle~

dig synchroniseerbaar noemen als alle N stations op elkaar synchroniseerbaar zijn;

dan moet dus elk station direct of via tussenstations van elk ander station

klokinformatie ontvangen. We spreken dan over een verbonden netwerk.

In de verbindingsmatrix moet dan in elke rij en in elke kolom minstens één "111

voorkomen. Om dat te realiseren zijn dus minimaal N verbindingen nodig; in deze

extreme situatie zijn alle N stations in een unilaterale ring opgenomen.

Een verbonden netwerk hoeft dus niet bilateraal te zijn.

We nemen het verbonden zijn van het netwerk als netwerkvoorwaarde voor synchro

nisatie omdat als aan deze voorwaarde wordt voldaan alle beschikbare informatie

ook wordt gebruikt.

Bij een geschikte keuze van de configuratie is het, bij elke uit~ebreidheid van

het net:, mogelijk om te volstaan met korte verbindingen naar alleen de geografisch

naburige stations terwij 1 toch aan de net\vcrkvoorwaarde voldaan i·lOrdt. Dit recht

vaardigt dus een beperking t.ot interlocale afstal1den. Ook ~s een eenvoudig ver

bonden netwerk met verbindingen van interlocale lengte « 50 km) te beschouvlen

als deelnetwerk van een oneindig uitgebreid net. Het gedrag hiervan zal blijken

overeen te komen met dat van de overeenkomstige ëonfiguratie terwijl deze is

opgenomen in het oneindig uitgebreide net.

Daarom kan bij de experimenten worden volstaan met metingen aan eenvoudige confi

guraties met weinig stations en korte verbindingen.



- 6 -

3. Algemene beschouwing.

3.1 Principe van de werking van een station.

Het principesc1?ema van de opbouw van een station is gegeyen ln figuur 3. Voor

omschrijving van de hierin voorkomende symbolen wordt verwezen naar appendix C.

Elk station bevat een oscilla~or met een instelmogelijkheid van zijn vrije

frequentie f. en bovendien een spanningsregelingang door middel waarvan variatie1.0
van de frequentie rond f. mogelijk is. De oscillator is aangeduid met VCXO1.0
(Voltage Controled X-tal Oscillator).

De frequentie van de oscillator ligt in de buurt van 20 MHz. Om geheel in het

midden te laten of wordt gesynchroniseerd op "bits" of "frames" (een opeenvolging

van een vast aantal bits) zal hier verder worden gesproken over "bloes".

De oscillatorfrequentie is een geheel veelvoud van de blocfrequentie (hier het

2-voud). De fase van het kloksignaal wordt gebruikt als locale referentie en

daarnaast naar diverse andere stations gezonden.(bloc ~ klo~

In het schema is voor de fase van elk station een ingang beschikbaar. De fase

van het signaal dat men aan een ingang ontvangt wordt in een fa~detel(to~ (p D)

vergeleken met de locale fase. De netwerkconfiguratie wordt hier in de schakeling

verVlerkt door elk faseverschil met het overeenkomstige element uit de verbindings

matrix te vermenigvuldigen.

Het È.~el van de schakeling is om in elk station de locale blocfrequentie ge

lijk te maken aan het gemiddelde van die der ontvangen kloksignalen.

In een evenwichtstoestand zijn dan alle kloksignalen synchroon waarmee de toe

stand wordt aangeduid waarin ze alle dezelfde frequentie en op een constaute na

dezelfde fase hebben.

We noemen het netwerk dan gesynchroniseerd. ~n dit te bereiken wordt van de P D.

outputs de gewogen som bepaald en dit somsignaal wordt na filtering als regel

spanning aan de oscillator toegevoerd.

3.2 Storingsbronnen.

We stellen hier slechts de storingen aan de orde, die met betrekking tot ~e

synchronisatie van belang zijn en 1.n kabels en stetions# in feite min of illeer

continu, kunnen optreden (drift).
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Principeschema van een station.
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We zullen hun effect bekijken als het regel circuit onderbroken wordt veronder

steld en alle (overige) parameters en grootheden constant blijven. Verondersteld

wordt dat de kabels de verstoringen onvervormd overbrengen.

Voor wat de kabel betreft gaat het hier om.~ooptijdvariaties. Stel dat in de

kabel van station j naar i op het tijdstip t ~ t een stapsgewijze looptijd-
o

variati.e·+lIT (blocs) optreedt en dat deze storing na een tijd lIt door een even

grote negatieve stap weer teniet wordt gedaan. De verstoring zal zich, afhanke

lijk van de plaats van ontstaan na een tijd, korter als de looptijd T." slechts
1J

ln PD .. manifesteren op een wijze zoals in figuur 4a is aangegeven.
lJ

De PD zal gedurende een tijd lIt een extra faseverschil van -lIT (bloes) detekteren.

Als de verstoring voorbij is zal de P.D weer zijn oorspronkelijke output hebben.

We kunnen het effect dus omschrijven als een individuele tijdelijke constante

afwij ki':'1Ji'

Neem nu als uitgangssituatie de evenwichtstoestand waarin dus alle klokfrequenties

gelijk zijn. Stel dat op het tijdstip t ~ t als storing in statIon i een frequen-o -_.__._-

.!:.,ie-ir..lllUls optreedt die, geîntegreerd over de tijd een fasestap van +t.Pi (bloes)

representeert. Dan zullen op hetzelfde tijdstip alle PD's in i een fasevermindering

van dezelfde grootte detekteren. Bovendien zal in elk station, dat informatie

vanuit i ontvangt, een tijd T.. na het tijdstip t , de i-de PD een vermeerdering
J 1 0

van lIPi aangeven (zie figuur 4b). Dit effect is dus te beschrijven als een 2~~ssale

bIij.venC!~~~~~~ a fwji~Jng.

Als de verstoring ecn frequenties.!3P lS komt deze op dezelfde plaatsen en tijd

stippen t.ot uiting in de vorm van een cumulatieve ah~lJ)~~l2.& die in feite onhegi:ensd

zal toenemen vam.;rege het ontbreken van de regelspanning (figuur 4c).

Door de sonunatoroutput als regel spanning voor de VCXO te gebruiken kan na de

verstoring onder bepaalde voorwaarden een nieuwe evenwichtstoestand worden bereikt.

Looptijdvariaties zijn hoofdzakelijk van thermische oorsprong. Nu liggen de

P. T. T. -kabels voor het grootste gedeeltE~ op een diepte van ca. 60 cm onder het

maaiveld.

Ten gevolge van de grote diffusieconstante van de meeste grondsoorten zijn daar

slechts temperatuurschon~elingenmet een periodetijd die overeenkomt met seizoen

wisseling merkbaar.
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a. looptijdstap AT
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fig. 4

Enkele storingen en hun effecten
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Bovendien is de gemeten variatie van een bruikbare 50 n coaxiale kabel van de

grootte orde 0,5 nsecloC km (Lit. I). Omdat in verband met het in 2.2 gestelde

bovendien slechts gerekend wordt met het voorkomen van yerbindingen tot een

lengte van ca. 50 km zijn de variaties dus t.o.V. bloctijd en looptijd zelf

venmarloosbaar klein. (De looptijd van een coaxkabel is ongeveer 5 ~sec/km).

Door Candy en Karnaugh (Lit. 2) zijn experimenten gedaan met een model waarin

de oscillatorfrequentie behalve van locale PD-outputs ook afhankelijk is van

de outputs van PD's die een van de betreffende oscillator afkomstig niet-Iocaal

signaal als input hebben. Men noemt dit een tweezijdige sturing terwijl de

bovenbeschreven methode dan als eenzijdig bestempeld kan worden.

De tweezijdige regeling blijkt echter slechts voordelen te bieden als grote

en snelle looptijdvariaties optreden en is daarom hier niet toegepast.

3.3 n.eperkende f~.ctoren.

3.3.1 De fasedetektor.
lo.. "'""

Als fasedetektor is een zaagtand-comparator gebruikt (Lil, 3). Hiermee vmrdt

een lineaire detektorkarakteristiek verkregen over een faseverschil bereik van

+ L (bloes). Dit is weergegeven in figuur 5.

fig. 5
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Als gevolg van de tijdconstante in het regelcircuit zal een gedetekteerde af

wijking niet direct door een frequentie-impuls van de juiste grootte gecorri

geerd kunn2n worden. Stel dat daardoor t.g.v. een verstoring de absolute waarde

het faseverschil zou cumuleren tot buiten de waarde L. 'Dan zal bij het bereiken

van de waarde Leen discontiuînteit in het gedrag van de PD optreden dat in

het algemeen als overflow wordt aangeduid.

Hierbij 'moet men zich twee dingen realiseren. In de eerste plaats moet men

zich voorstellen dat aan een PD een aantal buffers gekoppeld z~Jn die de aan

het kloksigna~l parallel lopende di9isignalen overeenkomstig het gedetekteerde

faseverschil vertragen zodat alle bloes synchroon bij de verwerkingseenheid

arriveren. Afhankelijk van het feit of de positieve of negatieve grens over

schreden \-lordt zal dan een informatieverli~J repec,tJ,eyelijk dUE~J.c':..tie 2L (blocs)

optreden. Daarnaast bestaat de kans op het optreden van wat ik zou willen

noemen .?verfl.;.<;?winstabil iteit. Dit is als volgt in te zien

Als een positieve output van de PD duidt op voorijlen van de fase van het ont

vangen kloksignaal vraagt een toename van die output: om tijdelijke '~erhogiQg

van de locale klokfrequentie.

Stel dat t.g.v. een storing (frequentiestap ~n het ontvangen signaal) een

dergelijke toename optreedt en dat daardoor de bovengrens wordt overschreden.

De P]}-output wordt dan plotseling maximaal negatief hetgeen vraagt om ~~..8i-!-~B.

van de locale klokfrequentie terwijl deze al te laag ~s.

Dit geeft aanleiding tot een quasi-stabiele toestand waarin periodiek overflow
. ,.. If' -.f" 'optreedt met een herhal~ngsfrequcntle 1...2.2L1 ,\vaar~n f i en f j de blok-

frequenties van de door de PD vergeleken signalen zijn.

Tegen het optreden van deze vorm van instabiliteit zijn doeltreffende maatregelen

mogelijk, bijvoorbeeld door de P.D. te resetten (zie 6.5) voordat overflow optreedt.

Infonnatieverlies respectievelijk duplicatie blijft echter bestaan.

De te kiezen waarde van L kan worden bepaald uit de verwachte grootte van de

optredende verstoringen en de dynamisc.he faseresponsies, die hiervan het gevolg

zijn. Deze zullen in hoofdstuk 4 nader worden bekeken.



- 12 -

3.3.2 Oscillator.

De vrije of ongeregelde frequenties f. van de oscillatoren worden, door in
1.0

stellen met de hand, zo goed mogelijk gelijk gemaakt aan de gewenste waarde f •
o

Omdat de oscillatoren drift vertonen definiëren we, als momentane referentie-

frequentie na t = 0, het gemiddelde :

_ 1 N t

f· (t) = N L f f. (t')dt'
,.0 i=l 0 1.0

Dit gemiddelde zal steeds in de buurt van f liggen. We kunnen de afregelfout
o

en driftafwijking op elk tijdstip dan weergeven door

e. (t) = f. (t) - f (t)
1. 1.0 0

Door middel van de regelspanning kan de oscillator t.o.v. de frequentie f. (t)
J.O

verstemd worden. Deze verstemming Llf zal in de praktijk ook aan beperkingen

onderhevig zijn.

Stel dat deze aan weerszijden begrensd is tot G (Hz). Dan kunnen '\le nu een voor

waarde formuleren, waaraan continu moet worden voldaan, opdat het net op ieder

moment van inschakelen te synchroniseren is. Deze luidt

T(t)
o

+ max
1.

e. (t) - G < f
1. S

-:: T(t)
o

+ min
1.

e.(t) + G
1.

We noemen dit de sync)~~!2..~.~~tiebandvoonmarde.

In figuur 6 is dit grafisch weergegeven.

UHz)

m,,;~~it,)
-r-

a
hili!;\' (tl)

•
a

fig. 6

Hieruit zien we direct de nadelige invloed van slechte instelling en grote

drift op de bandbreedte van f •
s
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In het algemeen is G «f zodat voor f relatief slechts een zeer smalle
o s

band beschikbaar is. Daarom is nauwkeurige afregeling noodzakelijk en moeten

zeer stabiele oscillatoren gebruikt worden.

3.4 Het opbouwen van een net._.. a 1__

Bij de opbouw van een net moet men zich realiseren dat het bij schakelen van

een PD waarvan de output op dat moment niet nul is in feite opgevat kan worden

als een storing ln de vorm van een fasestap. Dit is te vergelijken met een

looptijdstap in de kabel naar de betreffende PD (zie 3.2).

Omdat dan bovendien nog de frequentieverschillen moeten worden opgevangen zal

de kans op overflow hierdoor groter zijn.

Daarom is per PD een voorziening getroffen waarmee de output op nul kan worden

gehouden; deze wordt aangeduid als "reset". Een PD kan pas een verschil gaan

detekteren als de reset wordt opgeheven.

De fase, die het signaal aan de ingang van de PD op het moment van opheffen van
~

de reset, t , heeft, wordt daardoor per definitie gelijk aan de locale fase op
o

hetzelfde moment; in formule : IJ· (t -T •• ) = p. (t ). We zullen dit in hoofdstuk 4
J 0 ij i 0

als voorwaarde bij inschakelen nemen en noemen èit de !esetvoo~~~arde.

Men moet nu als ui~gangspunt de situatie nemen waarin alle PD's gereset blijven.

Eerst moet door een PD een signaal worden ontvangen en pas daarna mag de reset

worden opgeheven.

Men kan op ciie manier in willekeurige volgorde een netwerk van iedere OlI:vang

en configuratie opbouwen, zonder dat het bestaande deel door fasesprongen ver··

stoord wordt. Wel blijven frequentiestappen als storingseffect ten gevolge van

het bij schakelen van een nieuw station. Deze veroorzaken, in tegenstelling tot

de fasesprong, geen discontiuîteiten, wat we in 3.2 gezien hebben.
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~

i
I

4. Mathematische beschrijving.-_. ........ ..

4.1 Afleiding van de sy'stee.mvcrgeliJkingen. (Lito 6)

Bij de afleiding van de vergelijkingen wordt het reeds ~n figuur 3 gegeven

principeschema voor de opbouw van een station als uitgangspunt genomen.

Er wordt verondersteld dat met N van dergelijke stations een verbonden net

werk is opgebomvd \Vaarvan we de verbindingsmatrix kennen.

Op grond van het voorgaande laten we looptijdvariaties buiten beschouwing.

We zoeken nu een beschrijving voor het dynamische gedrag van het hele netwerk,

die uitsluitsel moet geven omtrent de dynamische stabiliteit. Daarom zullen

we hier alleen werken met de wisselstroomcomponenten van de verschillende

signalen hetgeen \ve aangeven met de index "'V".

In dit mathematische model kunnen we zonder meer stellen dat de in 3.2 ge

noemde beperkingen hier niet van invloed zijn door de grenzen aan te passen.

We nemen ook aan dat de oscillator-regelkarakteristiek lineair is over het hele

bereik. Zoals uit de figuur blijkt vlOrdt elk station uitgevoerd gedacht met

N ingangen (een voor elk station). Of een r,De al dan niet informatie ontvangt

uit het station waarvoor hij gereserveerd is wordt aangegeven door zijn output

met het overeenkomstige element uit de verbindingsmatrix te vermenigvuldigen.

~,Je beschouvlen, met inachtneming van bovenstaande, een willekeurig station i

uit het netwerk. De verschil spanning uit de j-de PD van dit station bedraagt

(voor de gebruikte symbolen wordt verwezen naar appendi.x C)

v .. (t) = C,. y{p. (t-T .. ) - p. (t)}
1.J'V 1.J J'V J.J 1. 'V

voor ~, J - 1 tIro N

Van alle PD-outputs in het station wordt een ge"logen som bepaald. De sommator

output kan geschrev2n worden als :

voor i == 1 tlm Nw.. v .. (t)
1.J ~J 'V

s. (t)
1.'\1

N
L:

j =1

Na filtering van dit signaal door een filter met impulsresponsie h.(t) krijgen
1.

we de oscillator-regel spanning die met behulp van de convolutie te schrijven is

voor i == 1 tlm N~n de vorm: r . ( t ) = h. (t ') }: s. (t')
1. 'V 1. 1. 'V

We nemen aan dat het filter causaal en stabiel ~s. De momentane verstemming var:.

VCXO. onder invloed van deze regelspanning wordt :
~
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o
f. (t) = p. (t) = n.r. (t)
1~ 1~ 1 1~

De volledige uitdrukking wordt :

o ,
p. (t)
1~

n.C1.yh.(t') }e111

N
r

j =1
w.. c .. {p. (t'-c .. )- p. (t')}

1J 1J J~ 1J 1~

voor i = 1 tlm N

We vinden dus N simultane differentiaal-integraal-vergelijkingen met de fasen

als onbekenden. Dit zijn de systeem vergelijkingen in het tijddomein. Daar we

alle verbindingen tussen, en alle circuitelementen 1n de stations invariant

1n de tijd veronderstellen, hebben we een ~r(îloos-lineair-!ijdonafhankelijk

of BLT-systeem. Voor een dergelijk systeem geldt het superpositiebeginsel en

het wordt volledig beschreven door zijn impulsresponsie(s). Daarom zullen \ve

in de volgende paragraaf trachten hiervoor een uitdrukking te vinden.

4.2 De im.rulsresponsies.

Hier kunnen we nuttig gebruik maken van de Laplacetransformatietechniek. De

convolutie gaat dan over in een gewoon produkt en we krijgen een stelsel verge

lijkingen uit de lineaire algebra.

Een impulsresponsie heet in getransformeerde vorm overdrac:l~!.~f.~~I]ctie.

Hier zal tweezijdige transformatie gebruikt worden omdat die de meest algemene

behandeling mogelijk maakt. Voor een korte beschrijving hiervan wordt verwezen

naar Appendix A.

We nemen hier aan dat voor t < 0 alle PD's in het beschouwde net continu 1n

resettoestand verkeren. Dit voorkomt interactie raet eerdere responsies.

De beginvoorwaarden, die in feite ook de verstoringen voorstellen, kunn~n dan

getntroduceerd worden door in elk station het stoorsignaal v.Ct) aan een
1

fre~~~~~ toe te voeren; vi(i) ~ 0 voor t < O.

We veronderstellen dat v. transformeerbaar is. We definiëren verder een N x N
1

matrix met de elementen a .. = c ... w.. , die we de weegmatrix A zullen noemen.
1J 1J 1J

De getransformeerde uitdrukking wordt nu

sP. = n.G.yH.1"-' 1 1 1

N
1:

j = 1

-ST •.
1Ja .• {p. e - P. }+ V.

1J J"-' 1~ 1
voor 1 .- 1 tlm N

De hoofdletters stellen de Laplace getransformeerden van de overeenkomstige

kleine-letter symbolen voor; het argument s is weggelaten.
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Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid kunnen we verder stellen dat de

som van de elementen in een rij van de weegmatrix "I" moet zijn, in formule

Dit houdt slechts in dat bij elk aantal gebruikte ingangen de regel spanning in

alle stations zich, onder dezelfde condities, over hetzelfde gebied uitstrekt.

We noemen verder n.cr.y = v .•1. 1. 1.
De vergelijkingen zijn dan te schrijven 1.n de vorm

N
E

j =1

P.1. 'U

8 ... :::::
1.J

v . H.1. 1.
S + \J.H.1. 1.

N
E

j =1

-ST ••

a .. e 1.J p .
1.J J'U

1
= ----- v.s + V-.I-I. 1.1. 1.

voor i 1 t/m N

I
f

!
I
l

l
!

I
!

Een model dat direct bij deze uitdrukking aansluit 1.S gegeven 1.n figuur 7.

fig. 7
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v.H.
1 1

We Zlen dat het gedeelte H = B. een teruggekoppeld systeem is. Hiervoor
s + v.. 1

moet geëist worden dat het aan fieÈ Nyquist-stabiliteitscriterium voldoet.

We noemen dit de ~\~tio~~tabiliteitsvoorwaarde.

Stel dat

B met de

ook aan deze voorwaarde voldaan wordt. We definiëren nu de N x N matrix
-ST' • I

elementen B.. = B. a .. e lJ en noemen verder . D.•
lJ 1 lJ S + v. H. 1

1 1

Het volledige stelsel vergelijkingen wordt dan

-S1'] •

-Ba
1

.e J p ._ ••••
J JN

-ST i I
-B.a.]e p]

1 1 (I)

-S1
N

]
-B a e p-

N NI ] tv

.,. +P2N' ..

-'ST ••

-B. a .. e l J p ,
1 1J yv

-STN,
-BNaN.e J p .

J JN
+p := D V.' .. NN N N

De coëfficiënten in de linkerdelen van deze vergelijkingen ZlJn die van de

matrix I - B; I is de identiteit. We definiëren de matrix E met als elementen

de onderdeterminanten van I - B.

We kunnen nu op eenvoudige wijze een uitdrukking voor de faseresponsie in elk

station vinden door gebruik te maken van de Regel van Crarner. Daarbij moet dan,

als vle de responsie in station i willen bepalen. bij berekening van de determinant

in de teller een ontt-likkeling naar onderdeterminanten van de i-de kolom toege-

past worden. In die kolom komen namelijk de verstoringen staan. We vinden dan de

uitdrukking :

P.
1'V

N
r.

j =I
voor i I tlm N

Men kan het gedrag ook vanuit de impulsresponsies respectievelijk overdrachts

functies benaderen.

Stel daartoe dat K.. de overdrachtsfunctie is die het getransformeerde verband
1J

aangeeft tussen een frequentie-impuls aan de input in j en de faseresponsie ten

gevolge hiervan ln l. We kunnen dan, daar superpositie mag worden toegepast. de

totale responsie ln l ten gevolge van de signalen op alle inputs ook schrijven

in de vorm :



P.1. 'V

N
L

j =: 1
K.• V.

1.J J
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Vergelijken we dit met wat hiervóór werd gevonden dan kr~jgen we als algemene

uitdrukking voor een overdrachtsfunctie

i+j
(-1) E .. D.

Kij=~

Door inverse transformatie vindt men de impulsresponsie k .. (t).
1J

De overdracht van het hele netwerk kan nu worden vastgelegd in een N x N matrix

met de elementen K.. ; dit geeft de overdrachtsmatrix K. In vector notatie wordt
1.J

dan het dynamisch gedrag van een net volledig beschreven door de vergelijking :

---->. [~
P = K]V

'V

4.3 ~~bili.teit e~~nchroniseer~aarhei~.

De stabiliteitsvoerwaarde van een ELT netwerk 1.S dat bij elke begrensde input

een begrensde output behoort. Een voldoende voorwaarde hiervoor is dat de

impulsresponsie absoluut integreerbaar is. Voor de overdrachtsfunctie betekent

dit dat ze begrensd moet zijn voor alle smet Re(s) > 0, dus in het gesloten

rechter halfvlak.

In het model vlOrdt echter gewerkt met frequenties als input en fasen als output.

Omdat een frequentie de tijdsafgeleide is van zijn fase, zal, als de frequentie

van een output op den duur niet nul vTordt, de faseoutput onbegrensd toe kunnen

nemen. Dit wordt bepaald door de keuze van de referentiefrequentie f f' Bij hetre.
aangeven van de grootte van de inputs v. wordt de voor t < 0 opgedrukte synchrone

1.
frequentie als referentie genomen. De impulsresponsies kij(t) van het model zijn

daarom in het algemeen niet absoluut integreerbaar. Daarom mag hier als voldoende

voorwaarde worden gesteld dat alle impulsresponsies voor t -r 00 een constante waarde

k .. (ex» moeten bereiken. '-Je noemen dit de "aangepaste netwerkstabiliteitsvoonvaarde".
J.J

In dubbelzijdig getransformeerde termen wil dit zeggen dat een enkelvoudige pool

in s = 0 voor de overdrachtsfuncties K.. toelaatbaar is. In appendix B wordt aan
1.J

de hand van een nadere beschouwing van K.. aangetoond dat bij de gedane aannamen
1.J

altijd ~~ de aangepaste net\verkstabilitehsvoorwaarc1e Hordt voldaan. Daar blijkt

dat k .. (~) gelijk is aan het residu in s = C van K...
1.J 1.J
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en zullen

Bij begrensde
r

K ..•
1J

zijn.

sK .. V.
1J J

s.P.
1'V

We moeten dan s.K.. beschouwen als afgeleide overdrachtsfunctie
1J

inputs zal ook elke outputfrequentie f. (t) begrensd moeten
r 1 'V

De afgeleide impulsresponsies k .. (t) zijn de tijdafgeleiden van k .. (t)
. 1J 1J

dus voor t ~ 00 naar nul naderen en ook absoluut integreerbaar zijn.

Daar differentiatie naar de tijd zich transformeert in vermenigvuldiging met

de complexe frequentie s kunnen we het systeem ook beschrijven met frequenties

als input én output door de uitdrukking

N
l.:

j =1

We kunnen nu in elk station het verloop van de frequentie ten gevolge van een

aantal begrensde verstoringen bepalen. Uit eigenschappen van de matrix I - A wordt,

eveneens in Appendix B, afQ;eleid dat dan de eindt-lBarde f. (00) in alle stations
~ 1'V

dezelfde zal zijn.

In de hier veronderstelde vorm 1S het netwerk dus al tij d 8ynchr0.E2~_~:Eba~.

Voor bepaling van de synchrone frequentie hoeft men dus slechts voor één station

de eindwaarde te bepalen. Hiervoor vindt men :

N
l.:

j =1
k .. (00) .v. (00)

1J J

De netfrequentie wordt dan

f = f f + f. (00)s re 1'U



= n en O, = 0 dus ook v. ~ v
1 1

onder normale omstandigheden slechts

karakter optreden. Bovendien is uit
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5. Berekeningen.

5.1 Algemeen.

We gaan uit van een netwerk zoals dat bij de afleiding 1n hoofdstuk 4 is

verondersteld. We denken daarbij nu alle stations uitgevoerd met identieke

oscillatoren en optellers. Dan wordt n.
. 1

voor i ~ 1 tlm N. In de praktijk zullen

verschijnselen met een traag (thermisch)

metingen van Candy en Karnaugh (Lit. 2) af te leiden dat het nut van een le

orde laagdoorlaatfilter ter verbetering van de dynamische responsie ger1ng

is. Daarom wordt hier in eerste instantie het filter weggelaten. De systeem

vergelijkingen worden dan :

-ST ..
V 1Ja .. e

s + v 1J

P.1'V

Hierin 1S nu

B..
1J

N
L

j =1
B.. P.

1J J 'V
DV.

1

D

voor 1

s + v

1 tlm N

en v ~ Y)oy

,

We zullen met deze vergelijkingen als uitgangspunt aan enkele eenvoudige

netwerken enige berekeningen uitvoeren.

De ov(ordrachtsfunctics bevatten in het algemeen een aantal termen met
-ST

e-'machten van de vorm e • Ze zijn dan tr2nsendent er niet eenvoudig in fac-

toren te ontbinden. De terugtransforméltie wordt dan erg gecompliceerd ên het

resultaat ondoorzichtig. Daarom beperken we ons na afleiding van de algemene

uitdrukking tot het bepalen van eindwaarden en het bekijken Van de extreme

situatie waarin alle T •• = 0 zijn.
1J

Aan de hand van de zo gevonden resultaten kunnen we de tendenties 1n de res-

ponsies van meer algemene systemen aangeven.

5.2.1 Netwerk met 2 stations.

Hiervoor 1S slechts één configuratie mogelijk die aan de netwerkvoorwaarde

voldoet; daarin is c
l2

= c
21

= I. Daar elk station slechts een signaal kan

ontvangen moeten de weegcoëfficiënten a l2 ~ a 21 = 1 genomen worden.

Verbindings- en weegmatrix worden dus beide: (~ ~)
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De volledige systeemvergelijkingen worden

+ PZA ' = V
2.v s + 'J

Met de regel van Cramer vinden we dan

-s'12
(s+v)V I + ve V

2

-ST 21
ve VI + (s+v)V2

-s('I;+'21)
(s+v)2 v2 e

.I

Neem als verstoring op het tijdstip t = 0 een frequentie-impuls AI 1n station I.

Dan wordt ~ = AI en V2 = O.

We vinden dan voor de overdrachtsfuncties KIl en K21

t

f

I
\

I
I

We zien dat de responS1e 1n station 2 pas op het tijdstip t

Voor de eindwaarden vinden we :

'21 begint.

Beide oscillatoren zullen, na verloop van het bij de aangebrachte verstoring

behorende verschijnsel, weer dezelfde synchrone frequentie hebben als voor

t < O.
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Voor T
I2

= T 21 o worden de uitdrukkingen voor de overdrachtsfuncties

v
K21 = s(s + 2v)

We vinden dan (Lit. 4) voor de impulsresponsies

I -2vt
k (t) = --( I - e )

21 2

Het verloop van de fr2quentie-afwijkin~envoor t > 0 t.g.v. de verstoring

wordt dan :
-2vt

-lIl ve

-2vt
IIl ve

We veronderstellen nu een frequenti.estap ter grootte lil als storing ~n

. lq
stat~on I. Dan \,'ordt VI = -; en

--ST
21

ve

We vinden nu ale eindwaarde voor de frequentie-afwijking

We zien hier dat de looptijden van invloed zijn op de bereikte eindwaarde.



Voor L I2
voor t > 0
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o vinden we voor het verloop van de frequentie-afwijkingen

fl~(t) =~ (I + e-
2vt

)

1:11 -2vt..
f2~(t) =:z (I - e )

De eindwaarde 1S dan

V.L is dit een goede

f (00) = f (00) = ~ ; voor kleine waarden van het produkt
I 2 2

benadering van de eerder gevonden waarde.

I
--~"Vs+v 2

5.2.2 ~?e~~en ~~t 3 sta~~.

Voor een compleet netwerk (zie fig. 8) worden de systeemvergelijkingen

1 .--
'-/>fIlt-------

fi~. 8

Stel nu dat L •• = L en a .. = a; dit zijn geen beperkingen van de algemeenheid.
1.J 1J

Omdat toch superpositie mag worden toegepast nemen we aan dat alleen in

station 1 verstorjngen optreden.
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Het de regel van Cramer vinden \l7e dan :

av(s+v) -ST a2v 2 -28T= Vle + Vle
q3 q3

met q3 = (s+v)3 - 3a2v2(s+v)e-2sT - 2a3v3e-3sT

De responsie ~n station I bestaat dus uit een directe component en een

component die pas op het tijdstip 2T begint. Deze laatste bestaat uit twee,
•

vanwege de aangenomen syrnmetrie, gelijke delen die de invloed van station

2 en 3 beschrijven. (De looptijd heen + terug naar beide stations is 2T).

De responsie ~n station 2 en 3 begint pas op het tijdstip T; dan begint de

responsie op de informatie die V1a de directe verbinding met station I binnen

komt. Op het tij dstip 2T begint de responsl.e op de informatie cl.ie. indirect via

het andere station ontvangen wordt.

We stellen verder weer T = O. Dan is de noemer q3 ~n factoren te ontbinden.
1

Daar a = 2' vindt men :

3 I 3 1 .
q3 = s(s + 2' v ~. 2v (6) (s + 2'v - 2v (6)

})e uitdrukkingen voor de. impul srespons ies worden dan

2:.=-e
3

3
2 vt I

+3

I
- -- e

3

3
2 vt I

+}
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Het verloop is geschetst in figuur 9.

Bij eenvoudigere netwerkconfiguraties

zullen sommige componenten van de

responsies verdwijnen. Veronderstellen

we weer een frequentiestap ~I als

storing in station I dan wordt :

fjrv(t) = ~Ikll (t)

f2,3~(t) = ~lk21 (t)

dus f (00) = Al.
~ 3

1

o

fig. 9

-:..:::;;;..;=-==~ ---- --

-I:
.~

blijkt dat het regelcircuit zonde'r filter een

l~n moet bedenken dat bij het optellen van een

Uit bovenstaande berekeningen
., I h ftlJdconstante t ~ - ee ot.

reg \)
aantal e-machten m. b. t. de totale tijdconstante de e-macht met de grootste

tijdconstante maatgevend is. Voor het gerealiseerde systeerrl, dat in hoofdstuk
-I

6 beschreven zal worden, is \) ~ 100 sec dus t ~ 5 msec. We zullen daar
reg

ook zien dat de PD en VCXO ieder nog een tijdconstante van ongeveer 0,1 msec

introduceren. Voor de indirecte componenten komt daar bovendien nog de kabe1

looptijd bij~welke ook slechts ca. 0,1 msec bedraagt. Het in het regelcircuit

opnemen van een element met tijdconstante werkt additief op de totale waarde.

Omdat al deze extra tiJ'dconstanten echter kort ziJ'n t.o.v. T kunnen boven-
reg

staande berekeningen toch als een goede benadering beschouwd worderr.

Neem nu aan dat een stoorfrequentiestap van 500 Hz in de oscillatorfrequentie

i.v.m. de grote ge~oeligheid regel is; dit komt overeen met ongeveer 0,1 Volt

regelspanning. Als deze afwijking gedurende la msec stationair blijft zal de

faseafwijking zijn toegenomsn met 2,5 bloc. Daar de frequentieafwijking na

10 msec al practisch helemaal zal zijn Heggeregeld is de \Verkelijke faseafvJijkirrg

kleiner.
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Om bij de experimenten een ru~me veiligheidsTIlarge te hebben is een bereik

van ~ 8 blocs gerealiseerd. Als men een extra laagdoorlaatfilter in het

regelcircuit opneemt, met het doel om hoogfrequent stoorcomponenten te

onderdrukken, wordt daarmee nog een tijdconstante geïntroduceerd. Het zal

duidelijk zijn dat deze pas echt van invloed wordt als de grootte-orde die

van T nadert. Dit heeft dan tot gevolg dat het systeem trager zal gaanreg
reageren en dus een groter PD-bereik nodig is. Bovendien onderdrukt de traag-

heid van het regelcircuit zelf de stoorcomponenten boven 100 Hz toch al aan

zienlijk. Daarorrl is van het gebruik van een extra filter afgezien.
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6. Beschrijving van het gerealiseerde systeem.- . --~ . ~

6.1 De verbinding~n tussen de stations.

In de praktijk zullen dit coaxiale kabels zijn waarin 'repeaters zijn opge

nomen en waarover een willekeurig digitaal signaal moet kunnen worden over

gebracht. Voor de synchronisatie kan echter worden volstaan met verbindingen

die dezelfde looptijd hebben als de kabels en het behouden blijven van de

~lokinformatie waarborgen. Als men een kloksignaal een aantal keren deelt

zit in het gedeelde signaal voor synchronisatie nog voldoende informatie

omdat het daarbij om langzame variaties gaat.

Bovendien lS het daarbij niet essentieel dat het signaal digitaal \-lordt over

gebracht; ln een analoog signaal J dat de frequentie van de grondcomponent

van het digitale signaal heeft, zit dezelfde informatie.

De grootte orde van de looptijden is bij de gedachte kabellengten 100 ~sec.

Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid dat als vervanging voor de
.#

kabels gekozen is voor de glas-delays die ook in kleurentelevisieapparaten ge-

bruikt worden. Deze hebben een goed constante looptijd van ca. 64 ~sec e~ het

doorlaatgebied ligt rond 5 MHz. Bij de door 4 gedeelde frequentie van ons

oscillatorsignaal J zijnde 5,12 MHz, lS de demping nog zo gering dat zonder

meer enkele lijnen in serie geschakeld kunnen worden. Daar dit type lijn

tegenwoordig een massaprodukt is valt de prijs erg mee.

Er zijn 20 exemplaren beschikbaar en hiermee kunnen een redelijk aantal ver

schillende netwerken gerealiseerd worden. De bierin voorkomende stations

hebben de opbout.] van het blokschema in figuur 10. De meeste signalen hierin

zijn benoemd met de naam van het circuitelement waarvan ze uitgangssignaal zijn.

We zullen de verschillende delen van het bloks~hema in de volgende paragrafen

beschrijven.
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6.2 De oscillator (VCXO) •
.::---~.------

Dit ~s een kristaloscillator met :ingcbomvde oven. De centrale frequentie is

20,48 ~lllz dus het dubbele V2n de gewenste blocfrequent~e. Deze frequentie ~s

m.b.v. een trimsleutel nog instelbaar over een gebied van ca. la kHz.
-7

De bereikte stabiliteit ~s beter dan la in 24 uur; dat betekent een afwijking

die kl~iner is als 2 Hz ! De korte termein-stabiliteit is nog ruim een factor

la beter. Doordat een capaciteitsdiode is ingebouwd is JTIet een regelspanning

tussen I en 6 Volt een variatie van ca. ~ la kHz t.o.v. de ingestelde centrale

frequentie mogelijk. De regelkarakteristiek van een gemeten exemplaar is gege

ven in figuur 11. We zien daarin dat~het gebied van 2 tot 6 Volt een lineariteit

van enkele procenten gehaald wordt. De gevoeligheid varieert van 1250 Hz/Volt

bij I Volt tot 5500 Hz/Volt bij 3 Volt. Voor hogere spanningen zakt de gevoe

ligheid weer. In figuur 12 is de voor een oscillator gemeten stapresponsie te

zien. Daaruit blijkt dat deze een tijdconstante van minder dan 0.1 mSGC heeft.

I
I

I

ft
5

1 sd - kHz
7

I sd = 0,2 msec

C""

figuur 12

Responsie op stap van 3 Volt

I.:"ze \·:ordt hoofdzakel ijk bepaald door de uitgangsimpedantie van de spanningsbron

~u de ingangscapaciteit van het regelcircuit van de oscillator. De tijdcon

stante van de discriminator is hierbij verwaarloosbaar verondersteld.

De oscillator levert een bij benadering s-~nusvonnig signaal van ruim 300 mV
tt

in 50 n. Door dit signaal eerst te versterken wordt het geschikt om er flip-

flops (FF) mee te ~turen.
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Regelkarakteristiek van een vexo
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Er is een detektor nodig die afwijkingen groter dan 1 bloc kan detekteren.

Hiervoor is ,een zaagtandcomparator gekozen omdat deze' in principe voor elk

bereik te realiseren is en ook voor grote faseverschillen nog een lineaire

karakteristiek heeft.

Dit wordt bereikt door de te vergelijken signalen eerst te delen.

'De detektor bestaat daarom eigenlijk uit drie delen:

I. een locale deler

2. een inkomende deler

3. een comparatorcircuit.

Deze zijn in figuur la door een stippellijn omgeven. Daar we een bereik van

16 blocs willen hebben moet de oscillatorfrequentie door 32 gedeeld worden.

Dit gebeurt in de locale deler die hier synchroon uitgevoerd is. Deze levert

het locale-deler-signaal "i". Door deze deler komt meteen ook het 5,12 11Hz

"signaal beschikbaar dat we via de delays naar de andere stations kunnen zenden.

Na ontvangst moet het signaal in de inkomende deler dan nog slechts door 8

verder gedeeld worden om een signaal j met dezelfde periodetijd als het signaal

i te krijgen.

De signalen i en j worden gedifferentieerd en aan de set- respectievelijk

resetingang van FF"4 toegevoerd. Deze levert een signaal e waarvan de duty-
~J

cycle een maat is voor het faseverschil. De werking is aan de hand van de

spanningsvormen nog verduidelijkt in figuur 13a. He nemen een dutycycle van

50%, waarbij de signalen i en j juist in tegenfase zullen zijn, als referentie.

Met behulp van een laagdoorlaatschakeling (lds) wordt van het signaal e de

comparatorspanning v., afgeleid, zodanig dat een rechte karakteristiek ver-
~J

kregen wordt. Deze schakeling introduceert een tijdconstante die bij de,

~.v.m. de opteller gewellste, lage bronimpedantie van ca. 1 kri slechts ca.

0,1 msec bedraagt. De detektorconstante y is ongeveer 0,1 Volt/bloc.
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6.4 De sommat~r.

De comparator levert een positieve spanning;voor de oscillator is ook een

positieve regel spanning nodig. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan een niet

inverterende-opteller.

Deze is gerealiseerd met een operationele versterker die een versterkings
5factor groter dan 10 heeft (~A 741). De weerstanden R,. moeten groot zijn

lJ
t.o.v. de comparatoruitgangsweerstand.

Als ze allemaal gelijk zijn (bijv. 100 Hl) worden alle ingangen even zwaar

gewogen. Dit is hier gedaan.

We krijgen dan bij verwaarlozing van de ingangsstroom voor de uitgangsspanning

de eenvoudige uitdrukking

( I
R2s, + ~) E v. ,

1 RI n lJn

waarin n het ~antal ingangen lS.

Voor de SOffilnatorconstante vinden we dus

(1

Deze lS door middel van de terugkoppelverhouding en het aantal ingangen nog

na t .op
o '

flipflops

\vordt dan l"l1'L, hoeg. Omdat de (re) set ingang voorrang heeft
lJ

wordt de deling voor de duur van de resetpuls onderbroken.

te varigren. In een praktische schakeling in de grootte orde I.

Een kloks j gnaal kan ook zh'aarder Horden gewogen door het via meerdere ingangen

aan de SOlmnator toe te voeren.

Deze inrichting is verwerkt in de inkomende deler(s). De gang van zaken bij het

resetten \wrdt besproken aan de hand van de spanningsvormen Ül figuur 13b.

Stel dat een stationaire toestand met faseafwijking van -5 bloes (zie figuur

13a) is ingetreden. De poortschakeling zal dan het periodieke signaal TT
leveren; het negatieve deel noemen we de resetpuls. Nu sluiten we op het tijd-

stip t ~ t de schakelaar S. FF, 'I zal dan.aan het begin van de Ie resetpuls
o lJ J

het hoge logische niveau komen en FF. '2 op het lage,doordat deze
lJ

geset respectievelijk Bereset worden. Tengevolge van de output FF. '2
IJ

op de klokingang



ersterkt(·S HHz)
ignaal uit J

~
vt >

-----

33 -

rulfU1Jl
-, 1

I
I
I
1

I.... S b(ocs 1 1 ...1-_

V 1 Nr--------y--------
:: Ij'! t\.. :------i;r------y -~ '------!-:---v--

_t t j I---J 1_
I I I

______L be$~~~ ~
~;.L :L I

-l l-J: I' ~JL_S--
I I

I I I

L Lr- : I L ~ I I
~ I I

L_J - I L-t JLT
l- i ~ -L

I
I
I

, I
zonCler reset I

-, f- - - ...... - - -,- - -"1--:----
L________ I --l===-\=!--&>L- _
____.-=L~_~----.----l-.~~~)C s

t o

~

e

di-dt

:U
dt

i j

J

detec!le
VCXOi

J

FF 0 Ol
~J

FF 0'2
1)

HM, ,
1J

1 J

l •

SO% dutycycle
___-1

beyeLJ-iging

-----y---- ---~--- -----y-------
_--'t'- ---V------K---

L J

di
dt
dl
dt

e

fig. 13

Enkele spannil1gsvormen



- 34 -

Deze zal weer hervat worden op de Ie positieve flank van het inkomende

signaal na beëindiging van de resetpuls. ~ndat de monostabiele multivibrator

~1 .. een looptijd van ca. 2 bloes met zich meebrengt zal de eerste positieve
~J

flank in het signaal jongeveer 6 bloes na die van het inkomende signaal

optreden.

De 2e resetpuls na t zal dan nog slechts een breedte hebben die ongeveer
o

gelijk is aan de tijd die verstrijkt tussen het beëindigen van de resetpuls

en het verschijnen van de eerste positieve flank van het inkomende signaal.

Omdat dit een frequentie van ca. 5 }ffiz heeft is na reset nog een afwijking

van 2 bloes mogelijk op een bereik van 16 bloes. Dit is voor de praktijk wel

acceptabel maar werkt bij het doen van metingen storend.

De afwijking is te reduceren door het inkomende signaal eerst door een

frequentievermenigvuldiger te sturen en dan het daaruit verkregen signaal te

gaan resetten. I

Als het signaal j ~n de uitgangstoestand een positieve faseafwijking heeft ~G

een tussenstap nodig zodat pas de 3e resetpuls de minimale breedte beeft.

Dit is weergegeven in figuur 13b2.

De gang van zaken na de 2e resetpuls 1S als beschreven ~n bI.

6.6 Beveiliging.
----,--~

Bij een te zwak ingangssignaal wordt de werking van de inkomerrde deler ohbe

trouwbaar • Ook kan de klokinformatie helemaal achtenlege bI ij ven door het

breken van een kabel. Dit kan de regeling verstoren. Daartegen is echter een

beveiliging ingeboUivd die geheel automatisch werkt.

Hiertoe is de versterker voor het inkomende signaal zo gebouwd dat hij minstefl.s

100 mV signaal nodig heeft om de de1erflipflàps te kunnen sturen. Zijn uit

gangssignaal wordt ook gelijkgericht en afgevlakt. De verkregen gelijkspanning

wordt op de set- en resetingang van FF .. 3 gezet. Bij voldoende sterk ingangs-
~J

signaal is deze ca. 2 Volt.



- 35 -

A d · d b d' 1 ' I di d ' han e set1ngang wor t oven 1en let slgnaa dt en aan e reset1ngang et

signaal ~~ toegevoerd. Omdat beide differentiaties slechts zwak zijn (via

10 pF) zullen de negatieve piekjes bij aanwezigheid van voldoende gelijk

spanning te klein zijn om het lage logische niveau te bereiken.

FF"3 werkt dan als deler-flipflop.
1J

Is het inkomende signaal echter te zwak dan nemen de gedifferentieerde spanningen

de storing over en krijgen we set-reset bedrijf.

In figuur 13c is te zien dat dan de dutycycle van het verschilsignaal e exact

50% wordt. Deze vuorziening is daarom ook van nut hij het afregelen.

,



Slotwoord.

In het voorgaande zijn een aantal eisen geformuleerd waaraan in een digitaal

net met betrekking tot synchronisatie moet worden voldaan.

Door berekening ~s aangetoond dat dan de stations stabiel, èn elk "verbonden"

netwerk stabiel en synchroniseerbaar is.

Er zijn enkele stations gebouwd die aan de e~sen voldoen. Ook zijn geschikte

delay~lijnen beschikbaar zodat eenvoudige netwerkconfiguraties gerealiseerd

kunnen worden.

Doordat de regelbare oscillatoren pas op het allerlaatste mornent beschikbaar

\-laren zijn geen metingen meer verricht.

Wel is de schakeling getest met gebruikmaking van niet-regelbare oscillatoren.

Er is reeds gebleken dat nIet een analoge fasedetector betere resultaten behaald

kunnen worden als met de door mij toegepaste digitale detector.

De onderzoekingen zullen binnen afzienbare tijd worden voortgezet.

Daarbij zal naast het vervangen van de fasedetectoren en het verrichten van
~ ;

metingen ook aandacht geschonken worden aan de koppeling met de verwerkingseenheid.*
~
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Appendix A. (Lit. 8~

Enkele opme~kingen over de dubbelziidige laplacc. transfo~matie.

De dubbelzijdige laplace transformatie wordt gebruikt voor die

functies welke'; 0 zijn voor t < 0 0 Is dit niet het geval, dan

is de enkelzijdige transformatie voldoende.

Voorbeelden Van functies welke'; 0 zijn voor t< 0 zijn o.a.

de autocorrelatie-functie en de kruiscor.relatie-functie.

Ga de functie f(t) splitsen in twee gedeelten nl.:

Hierin is

{
U(t) = 1

U(tJ = 0

t> 0

t< 0

en

{
U(-tJ = 0

uhJ = 1

t> 0

t< 0

Verder nemen we nu aan dat

0+ t

I f( t) I If +tt) I ~ç c
+ t> 0= c

en

f( t) I -(tl o- t
I _.. 11' ~c c t< 0

+
$ )Het de conditie dat (J <0 en 0 >0

Bij deze eis is het volgende toegestaan:

F(s) :;
+c.<>1 f(t)c -st dt =j

o
f(t)c- st dt ...

!
F+(s)

oJ iet) c -st dt
_00 1

F-(s).
c • _

.) Deze conditie is voldoende maar niet noodzakeJ.~jk. Noodzakelijk
+ -is, dat 0 <0 • Hierop wordt later teruggekomen. Omdat in veel

gevallen aan het eerste voldaan is, zal dit ee~5t onderzocht

worden.



00

F+(s) ::: .f
o
o

F-(s)::: J
_ 00

A - 2

o 't
-( ) -st J - +6f t c dt == f (-'t) c

00

i
t=- 't

d(-,J =

00

f -( ) -(-8't) -p-= f - L C d't = Jv [f (-t) ]o -s

of in woorden:

F+Cs) kan bepaald worden met behulp van de regels van de enkel

zijdige laplace transformatie.

F-Cs) wordt bepaald door van f-C-t) de gewone laplace transformatie

te nemen en daarna s door -s te vervangen.

Hoe ligt nu, met deze aanname, het convergentiegebied?

Bij het splitsen van de bovenstaande integraal is verondersteld, dat

een gemeenschappelijk convergentie gebied aanwezig is. Dit zullen

we eerst verifi~rcn.

.""".

I f( t) I I c -st I dtj
ü

f(t)c -st r
dti ~)

o

.!Ç.. J c+ C

o

+a t
-Re Cs} t

c dt =.
00

00 +
c+ r (; (a - Re {s} )t dt =

oJo

De bovengrens geeft convergentie indien:

+
(a - Re {s} )t

c---------+ .
a - Re { 6 }

. +
a(a - Re {s} )t

+
a - Re {s} < 0

Voor de andere integ~aal:

+
... Re {s }> a

o
I J f(t)c. ~st dt

_ 00

geldt dat de ondergrens convergentie geeft indien:



, +
Re(s) > '0

~
I
I

-----.+O--b'<-rt'7"+-----
G+

I
I

I/:;
I

A - 3

Re(s)

a b

ln geval a) liggen evt. singulariteiten links van het convergentie

gebl~d. In geval b) rechts van het convergentiegebied.
-.~ i

6
+

Ó

Gemeenschappeli.ike con.vergentie

Al - 1 ldt D . 1 't 't F+( ) I' (strips a.Lgemene rege ge., -- nu: e sl,ngu arl el en van S J.ggen

links van 0+ as, en de singulariteiten van F-(s) liggen rechts van 0 as.

De gegeven condities houden de absolute integreerbaarheid in

+co

J I f(t)1 dt< co Als

Fouriertransformatie is dus mogelijk; nl.:

FCjw):::. [F(s)]
S :::. j W

De imaginaire as van het s-vlak ligt nl. in het convergentiegebied.

Door de convergentiestrip zo te nemen zijn in principe periodieke

functies niet meegenomen. Wanneer nu 0 + en 0 naa..' nul gaan, zal de

convergentiestrip rond de imaginaire as vallen met als breedte z y

waarbij y willekeurig lr.1ein kan zijn.

Algemeen geldt voor de inverse transformatie

f( t) =:
1

2nj

c+ j co

Jc- J 00

--') st d1",s e S (1 <C<O
+
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Deze .liJn~ntegraaJ. ~s ln het algemeea ...oeilijk op te lossen

met normale methoden. Indien we van deze lijn~ntegraal een contour

lntegraal kunnen maken wordt alles eenvoudigers doordat dan gebruik

van residuen kan worden gemaakt. Noodzakelijk is echter dan, dat

de extra bijdrage om van de l~jnlntegraal een contourintegraal te

maken nu.l is. Hierover bestaat de volgende theorie [lito 4 J.

r

"_x

11

voor t > 0

vaor' t < 0

naar nul als z~oo dan geldt voor kromme

voor I

lim J" g(z)c zt
di: 0=

R ..... e," L( +- > 0)

en voor 11

lim J g(z) c zt d% 0=
R -. 00 J~( t < 0)

Indien g(z) een holomorfe functie ~s en uniform convergeert (in 4' )

*)

Bewijs:

voor t > 0 TI /2 < <p < 3TI /2

Q. = liJn

R -- 00

J g ( z) c z t di I=
L( t >0)

3rr/2
limlI

R.... 00 TI /2

------_._~--

*) Dit is niet trivi~al omdat g(z) -~O als z I..... 00. De integratieweg

wordt hierbij oneindigo
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3II/2

lim J I g(Rcj<P) I I e Rt ( cos <P + j sin <PI· R d<p=

R ...... = II/2

:n/2

li.m J I g(Rc
jÇp

)
Rt cos <P

R d <p (A)c

R II/2

t >0

R > 0 en cos c.p ':;'0

Gebruik nu de uniforme convergentie van g(z):

blj iedere y > 0 is er een R
O

te vinden zodat I g(R(;j<P)1 < y

voor R>R
O

en II/2 <<p< 3fI /2.

IÜes nu lPR
O

dan geldt voor (A):

3II /2
Rot

II
-R t Sln 6

f
cos <P

J(A) < y R
O

d <P ::: yR
O

0
d 6c e

TI /2 î 0
St el <p = II/2 +6.

II/2

::; 2 y Ro J
o

-R t sin eo
ede (B)

,

ln dit interval geldt zeker:

sin e < 2 eTI

dus geldt voor B:

II/2 00

-R t 2

J
-Rot. 2 r(B) 2 y R

O
II dG < 2y R

O
0 nGdGc J C

0 0

n
-- 2 y RO• 2R

O
t = = ...rIL.

t
q.e.d.

Voor cirkelbogen. geldt dit ook zolang: fj /2 ~(.p ~ 3II/2 eu t > O.

Op dez.elfde manier gaat het nu voor cirkelboog IC •

Hierbij is: cos <P > 0)
t dus ROt cos<p< O.

en t < 0 J
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M.b.v. de residu stellingen en het voorgaande (Jordan) is nu

e+j-r

f( t) 1
lim J F(s) st

ds += 2 n j c (j < e < (j

.->00
e-j l'

eenvoudig te bepalen.

Neem e = O.

Voor t> O. voor t< 0

f(t)

c

1
= 2 TI j

j F(s)

ABCA

st d
!i

J5 ... ~ L

])

A .i:c

1 J .I:'(s)
st "f(t) = 2 IJ j

e ds

ABDA

st
l: R..es F(s) e'

1 in het lil1J:ç:erhal±'vlak

~
L-_~. . _

= - l: R..-es F(s) est

1
1 in het rechterhalfvlak

minteken omdat deze kring in de

negatieve richting doorlopen

wordt.

._----- .------

+ -Vroeger is aangenomen dat 0< 0 en (1 > O.

Dit impliceert dat:

lim f(t) = 0

t ...... -I- 00

en

lim r(t) -- 0

ZOéÜS reeds eerder opgemerkt is het niet noodza.kelijk te eisen dat
+ - +o < 0 en (j > 0 moet zljn. Voldoende is dat 0 < (j
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dus:

I f- Ct) I.$. C

O'+t

cr -t

t> 0

t< 0

+00

In dit geval zal FCs) = J

+(1 <R~e{s}<(1

-st
flt)c dt bestaan indien

Dit is op precies dezelfde manier af te leiden als voorheen is

gedaan bij de conditie (1 + < 0 en 0' - > o.
~ -.str·tf)
I Het convergentièY1éan er dan als volgt uitzien:

1 )

Ûo~.
~::Jr~\+?-t------~

I
I
I
I,

2)

De terugtransformatle wordt weer gegeven door

COf j 00

f(t)
1

.1"( s) c
st

ds_.
2 TI j

0'0 - j cc

Uok deze integraal F-8.n weer bepaaJ_d worden met behulp van het

residue theorema. Hierbij moeten we weer voor t>ü de lijnintegraal

linksom via een cirkelboog tot een contou:cilltegraal voeren. Voor t< 0:

rechtsom Czie figuur)
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Voor t> 0: contour ABCA.

Voor t< 0: contour ABDEFA.

De integraal langs de stu~~en BD

en !~ gaat naar nul.omdat

1) als s -.. oe ') 1:" ( s) >0

2) de lengte van de integratieweg

I st I cr ten c ;= c blijven be-

paald.

;= i: Res {F(s)c st}
J- links van convergentiestrip

::::-l; Res {F(s)c st }1 !rechts van convergentiestrip

omdat de integratierichting tegengesteld

Voor t < 0 wordt dus f( t)

Voor t> 0 wordt dus iet)

aan de positieve richting.
,

~en voorbeeld ter i~~ustratie:

+ -j at
f (t) - 2e (,0 + = - ja)

··2 at at= 3c + c (cr ;= - 2a)

Om eeu gemeenschappelijke convergentiestrip te vinden moet

cr + < \) 1 (klopt)

F( s) = 3
s + 2a

1
s-a

2
+ ;"7"3a - 3a< Re{ s }< - 2a.

(zie bovenstaand flguur)

Als t> 0 omvat de contourintegraal de pool SI = - 3a.

+ st - 3 atf (t) ::;: Re s { F ( s) c' } ::.: 2 c

Als t< 0 omvat de contourintegraal de polen s2::': - 2a en s3 :::: a

Res [ Y(,s)c st ]_ Res [ P\s)C st] :::: 3c -<at+ cat.

s - aj -

De origlnele functie lS weer teruggekregen.
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Appendix B. Nadere beschouwing van K..•_____________21.

Daarom is

H. /s
~

Bi = J + 11"75
~

_.J niet omsluit.

I zal de matrix I - B in R diagonaal

waarinIB. (j w) I < I
~

Dit houdt in dat 11./s in het Nyquistdiagram het punt
~

B. analytisch in R. Omdat B .. = 0 en La ..
~ ~~ ~J

dominant zijn.

We z~Jn uitgegaan van een verbonden netwerk waarin geen looptijdvariaties

optreden. De stations zijn stabiel, hebben allen hetzelfde regelgebied en

kennen geen beperkingen.

Tengevolge van de continue reset voor t < 0 zijn alle impulsresponsies causaal.

We mogen ons dus bij het terugtransformeren van de uitdrukkingen voor K.. naar
~J

het tijddomein beperken tot tijden t > O. Om deze transformatie te kunnen uit-

voeren moeten alle singulariteiten bekend zijn en buiten R liggen. R is de

deelruimte van het complexe s-vlak die gevormd wordt door het gesloten rechter

halfvlak met uitzondering van het punt s = O. We gaan daarom de ligging van de

singulariteiten van K.. na.
~J

De stationsvoorwaarde eist dat

Een diagonaal dominante matrix heeft de eigenschap dat hij regulier ~s; d.w.z.

Voor s = 0 gaat H.
1.

Dan gaat de noemer

dat zijn determinant niet nul is. Daarom zijn alle K.. analytisch in R.
-ST" ~J

over in À. en e ~J in "J".
~

van alle overdrachtsfuncties over l.n I-A. Omdat het ne.t'iVerk

verbonden is zal de rang van de N x N-matrix I - A slechts N - I zijn;

(I - A)y := '0 heeft namelijk slechts een eendimensionale oplossing. De matrix ~s

dus singulier en zien determinant nul. We ~~n dus dat in s ~ 0 alle overdrachts

functies een enkelvoudige pool hebben; de overige singulariteiten liggen in het

open linker-halfvlak. Er \vordt dus aan de aangepaste netstabi~it.e,itsv..9~~r.d(;:

voldaan.

gebruik makenuitdrukking voor de impulsresponsies te vinden kan men
stRes (K .• e )

~J

Om de juiste

van de residustelling. Men krijgt dan : k .. (t) == L
~J alle

Het residu in s = 0 levert de constante k .. (00). De overige termen leveren uit
I.J

stervende exponentionele verschijnselen, sommige met een harmonische component.

We defini~ren nu de matrix e waarvan de elem2nten de co factoren van I - A

zijn. Alle e .. zijn constanten. Tengevolge van de specifieke eigenschappen van de
~J

nlatrix I A zijn alle cofactoren in dezelfde ~~J aan elkaar gelijk

(Lit. 5 ); in formule

ekl = e
bn

voor k, 1, m is I t/m N

'+'
De cofactor ij is de onderdetenninant vermenigvuldigd met (-I)~ J.
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Omdat het gedrag in s = 0 de eindwaarde k .. (00) bepaalt zullen dan. vanwege
1.J

het getransformeerde verband tussen de overdrachtsfuncties en de onderdeter-

minanten van I - B~ in de matrix van de impulsresponsies k voor t ~ 00 alle

elementen 1.n dezelfde kolom aan elkaar gelijk worden; dus :

k
l

(00) = k (00) voor 1, m, n is 1 t/m Nn mn

De uitdrukking voor P. wordt in het tijddomein1."v

p. (t)1."v

N
L: k .. (t) ~ v. (t)

j=l 1.J J

Hieruit volgt als uitdrukking voor de eindwaarde van de frequentie

f. (00)1. "v

N
r k .. (00) , v. (00)

• 1 1.J JJ=

Vamvege de genoemde eigenschap van k .. (00) zal dit voor elke 1. dezelfde
1J J

waarde opleveren,
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Appendix, C. Lij st van gebruikte symbolen.

N x N-rnatrix met als elementen de onderdeterminanten van I-n.

overdrachtsfunctie voor de faseresponsie in i. ten gevolge '."i'

frequentie-impuls op de stooringang inj.

het aantal stations in een netwerk.

N x N-matrix; verbindingsmatrix.

element in rij i en kolom j van C; 18 "0" of "I";

C.. = 0 voor i 1S tlm N.11
het aantal "enen" 1n C.

ge\.Jenste waarde van de synchrone frequentie.

synchrone netfrequentie.

index die aangeeft dat allee.n de wisselstroomcomponent bedoeld 1.8.

gevoeligheid van de PD (Volts per bloc).

sommatoruitgangsspanning in station 1.

somnlatorconstante in station i.

i,,
~'

I t/m N.o voor 1B ..
11

o voor i - I tlm N.

v .. 11.D.
111

I

-ST .•
1JB .. = B.a .. e ;

1J 1 1J
identiteitsmatrix.

s+v.H.
1 1.

N x N-matrix;

vrije frequentie van de oscillator in station 1.

Voltage Controled X-tal Oscillator.

Phase Detector.

looptijd voor het kloksignaal van j naar 1.

uitgangssignaal van de fasedetector 1n 1 die het kloksignaal uit J

als ingangssignaal heeft.

fase van het kloksignaal van station 1.

blocfrequentie van de oscillator in station 1.

het halve PD-bereik 1n bloes.

N x N-matric; vleeginatrix.

c ..• w.. ; element van A; a ..
1J 1J -I 11

Il.T.y (sec )
1 L

weegfactor van ingang j in station 1.

impulsresponsie van het filter in station 1.

regel spanning van de oscillator in station i.

gevoeligheid van de oscillatorregeling (bloes per Volt en per sec).

bronloos-lineair-tijdonafhankelijk.

frequentie-stoorsignaal resp. beginvoorwaarde 1n 1 (bloes).

N

C

C..
1J

y

s. (t)
1

O.
1

w.•
1.1

h. (t)
1

r. (t)
1

11·
1

BLT

v. (t)
1

A

T ••
1J

V •• (t)
1J

p. (t)
1

f. (t)
1

L

f
o

f
s

'V

B

I

E

K ..
1J

M

f.
10

VCXO

PD

a ..
1J

v.
1

B.
1

D.
1



k .. (t)
1J

K

Re ( )

f
ref,.
reg

FF

lds

n

MM

1

e

C2

impulsresponsie behorende bij K..•
1J

N x N-rnatrix; overdrachtsmatrix; elementen K..
1J

reële deel van ( ).

referentiefrequentie b~j het aangeven van de grootte van vi.

tijdconstante van de oscillatorregeling.

flip-flop

laagdoorlaatschakeling.

aantal ingangen van een sommator.

monostabiele multivibrator.

het geïnverteerde signaal 1.

faseverschilsignaal.
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