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Samenvatting

In dit verslag wordt een fasemeetsysteem voor het Sirio-project

besproken, waarbij een als filter geschakelde "phase-lock-loop"

wordt toegepast.

Met het systeem kan het faseverschil van 2 ingangssignalen, die

in een smalle band met een centrale frequentie van 20 MHz liggen,

gemeten worden met een nauwkeurigheid van 0,3 graden.

De signaal-ruisverhoudingen van de be ide ingangssignalen mogen

10 dB bedragen en hun vermogens mogen varieren tussen a dBm en

- 40 dBm.
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I. Inleiding

Sirio is de naam van een Italiaanse satelliet, welke midden 1972 in

een synchrone baan om de aarde gebracht zal worden. Het doel is een

onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van communicatie in de

10 en 20 GHz band. Daartoe is kennis omtrent het propagatiemedium

tussen aarde en satelliet vereist. (I).

Dit rapport beschrijft het gedeelte van de ontvanger dat dient voor

de fasemeting.

I. I. De fasemeting van het Sirio-project.

In de satelliet wordt een signaal

v co s (w t + cP )
o 0 0

" in amplitude gemoduleerd met

v cos (w t + cP )m m m

Het gemodu:eerde signaal 1S te schrijven als

V {I + m cos (w t + ~ )} cos(w t + ~ )o m ~m 0 ~o

of weI
mVo
-2- :os {(w - w )t + cP - cP} +o mom

v cos(w t + cP )
000

Dit signaal wordt uitgezonden. Op de zendantenne van de satelliet staat

dus

vOl (t> = VOl cos(wOlt + iJ>01)

Vo
(t~ Vo cos (wot + cPO)

v
02

(t) V02 cos(w02t + 4>02)
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waarin

wOI -- Wo - W <P 0 I <PO - <Pmm

Wo = Wo <PO = <PO

w02
= Wo + W <P 02 = <PO + cP mm

Vergelijken we de zijbanden met de draaggolf dan kunnen de twee volgende

signalen met gelijke frequentie verkregen worden.

,
(t) = ,V~I cos(w t - <P 0 I + <P )vOl m 0

,
(t) = V(J2 cos(w t + <P 02 - <PO)v02 m

Rierin geldt voor het faseverschil tussen beide signalen

.,.. Ret amplitudeverschil ~s

In het propagatie medium tussen satelliet en aarde zullen zowel de

arnplituden als de argumenten van vOl (t), vO(t) en v
02

(t) niet in

gelijke mate veranderen.

Ret faseverschil tussen v~l(t) en V~2(t) zal aan de antenne van de

ontvanger van het grondstation ongelijk zul zijn. Nu geldt:

De grootheid y wenst men te bepalen, daar deze voor het medium

karakteristiek ~s.

In de ontvanger worden de frequenties van de spc:nn~ngen v~l(t), v~(t)

en v02 (t) ~o veranderd dat ze aan de ingang van de fcsemeter gelijk

zijn. Dit ...;eschiedt op zodanige wijze dat het Doppler-effect geen ~n

vloed heeft, evenmin als de frequentie-instabiliteit van de satelliec

zender.(2).

Ret is duidelijk dat die hierboven beschreven bewerking van het ont

vangen signaal plus de overige bewerkingen voor een goede ontvangst

nooit zodanig kan plaats vinden dat de fase-relatie ongemoeid blijft.
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y + ¢
e

( 1)

Hierin is ¢ de fout op de meting van y die door de ontvanger ver
e

oorzaakt wordt.

Aan de ingang van de ontvanger voeren we een hulpsignaal toe waarvan:

¢ + ¢ + 2¢ = 0
r 1 r2 r

De draagfrequentie ligt vlak naast die van de te ontvangen frequentie,

evenals de zijbanden vlak naast de andere zijbanden liggen.

Daarom mag verondersteld worden dat aan de ingang van de eigenlijke

fasemeter fase-relatie (2) een zelfde afwijking heeft gekregen als

relatie (I).

(2 )

Nu kunnen we ¢ meten en aftrekken van de eerste meting. We houden dan over:
e
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2. Schakelingen voor de fase-meting

2.1. Fase-meter met phase-Iock-Ioop.

Een schakeling om fase verschillen te meten bij hoge frequenties is

uitgewerkt door Martens.(3).

4>01
---I.-{

...---1 VCO Idf

FD ¢ _¢
01 02

fig. 2.1.1.

Yen tweed~ identieke schakeling plus een analoge opteller z~Jn nodig

om ¢OI + ¢02 - 2¢O te realiseren.

2.2. Fase-,aeter z.o,nder phase-lack-loop

E~n andere schakeling lijkt eenvoudiger. Deze schakeling dient, in

tegenstell~ng tot de schakeling uit fig. 2.1.1., signalen met een

vaste frequentie toegevoerd te krijgen.
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cf>01

ef:>02
FD

c:f>0
~
".:.-

lZJ<Ph

epo

fig. 2.1.2.

Een alternatief voor deze schakeling is de volgende schakeling:

J

<Po --r8J- ~ J

<:Po2

~ -.

CPo -fX- J
IJ

4 h

fig. 2.1.3.
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2.3. Eisen voor de fasemeter

De e~sen die aan de fase meter gesteld worden z~Jn ondermeer.(4).

max. ingangsniveau 0 dBm (20 Me)

m~n. ingangsniveau -35 dBm (20 Me)

m~n. signaal-ruis verhouding +10 dB

nauwkeurigheid 3°

geldend voor temperaturen tussen 100e en 40
0
e.



- ? -

3. Mixers, limiters, bandfilters en fasedetectoren ~n de fasemeter

3.1. De mixers

De mixers dienen geen faseverschuivingen te veroorzaken die afhankelijk

zijn van de amplituden der ingangssignalen. Het beste ~s om ringmodula

toren toe te passen met hot-carrier dioden, doch deze zijn duur. Zeer

bruikbaar ~s de transistor IC balansmodulator MC 1596 van Motorola. De

voedingsspanning voor deze modulator dient stabiel te z~Jn.

3.2. De limiters

De limiters dienen de nuldoorgangen in het aangeboden signaal te

detecteren. Het uitgangssignaal is blokvormig, waarbij de nuldoorgangen

moeten samenvallen met de nuldoorgangen van het ingangssignaal, onaf

hankelijk van de amplitude. D.C. drift begrenst de juiste werking bij

kleine ingangssignalen.

De volgende figuren geven enige indrukken van de fase-fouten die ~n een

limiter ontstaan kunnen.

fig. 3.2.1. Verschuiving van de fase t.g.v. bijvoorbeeld temperatuur

afhankelijke drift.

1 T
- f v(t)dt ,; 0
T 01C!\T'Vgem

"I,-;1 iD.se
I

\ i\ rc

fig. 3.2.2. Bij limiters waarvan de versterkertrappen door middel van een
condensator gekoppeld zijn, moeten we oppassen voor fasever
schuivingen t.g.v. vervorming van het ingangssignaal.
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Willen we de fasemeter zeer nauwkeurig laten werken dan dienen dergelijke

fouten klein te zijn. Daar we steeds faseverschillen meten, dient het

verschil van de gemaakte fouten in de twee begrenzers klein te zijn.

Indien een signaal met ruis aan een limiter wordt toegevoerd kunnen we

ons afvragen of de signaal ruisverhouding beinvloed wordt.

Ret uitgangssignaal van een limiter heeft een constant uitgangsvermogen.

S + N = Const.
o 0

Een ruisvrij ?ignaalvermogen Si aan ,de ingang geeft aan de uitgang een

constant vermogen. We zijn aIleen geinteresseerd in de signaal-ruisver

houding en we kiezen zodanig dat:

S. = Const.
1

Wanneer nu aan S. rU1S toegevoegd wordt geldt:
1

S + N
o 0

Rieruit voIgt:

Const. = S.
1

S
0

S N
0 0

S. S1 0
+ -

N
0

Indien achter de limiter een bandfilter geplaatst zou worden geldt
xvol gens Davenport ) de volgende formule

S S.
0

A
1

N N.
0 1

met
S.

I + 2 1
N.

A
1

'"
4

S.
1

-+
7f N.1

x) W.B. Davenport, Jr., "Signal-to-Noise Ratios in Band-Pass Limiters",

J. Appl. Phys., 24, pp. 720 - 727, June 1953.
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fig. 3.2.3. Banddoorlatende limiter.

;' ---

S.
1+),-2:.

N.
1

2
a.

S
o

S.
1

Voor de banddoorlatende limiter geldt:
S.

). 1

N.
1

waarin a. de signaalonderdrukkingsfactor wordt genoemd.

Conclusie: De amplitude van de uitgangsspanning is afhankelijk van de

signaal-ruisverhouding aan de 1ngang van de limiter.

Opmerking I: Zonder rU1S 1S de amplitude van de sinusoidale spanning

aan de uitgang van de banddoorlatende limiter

V 4L (volt)
o 1T

als L de topwaarde van de limiterspanning is 0n het baul

filter is afgestemd op de grondharmonische.

Een goede benadering voor de onderdrukkingsfactor is:

S./N.
1 1

a. =
4 + S./N.
1T 1 1

Met ruis 1S de ampli tude van de uitgangsspanning dus:

4L S./N.
V

1 1 (volt)
0 1T

4
S.

1-+
1T N.1

Opmerking II: In hoeverre bovenstaande redenering voor limiters die

niet door een bandfilter worden gevolgd geldt, is niet

aangetoond. Er wordt aangenomen dat dezelfde onder

drukkingsfactor geldt.(6).
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s. s S.
Opmerking III: Indien 1 0 1 3 dB> 10 dB geldt N -+

N. N.
1 0 1

S. S S.
1 <-10 0 1

1,06 dBen dB geldt N =
N. N.1 0 1

s. S
Wanneer -10 dB < 1 < +10 dB wordt 0 door een

N. N
1 0

benaderingsformule gegeven.
S.

1 + 2 --.2.
S S. N.

o 1 1

-+
1f N.

1

N
o

3.3. De fase-detectoren

N.
1 4

S.
1

Ret spreekt vanzelf dat men voor meetdoeleinden een lineaire fasemeter

wil hebben. Fase informatie kan verkregen worden door vermenigvuldiging

van twee signalen met gelijke frequentie. Er zijn veel manieren om dit

te verwezenlijken. Of het faseverschil recht evenredig is met de uit

gangsspann1ng vd van de fasedetector hangt af van de ingangssignalen

v.(t) en v (t).
1 U

We wensen vd = 0 als het faseverschil ~i - ~u = O.

Dit is te bereiken door een sinusvormig en een cosinusvorrrig signaal te

nemen.

v. (I.) V. sin(w.t + ~.)1 1 1 1

V (t) V cos(w.t + ~u )
u U 1

De uitgangsspanning is evenredig met het product van v. \~) en v (t).
1 u

V.V Kd1 u
v (t) = {sin(2w.t + ~. + ~ ) + sin(p. - ~ )}d 2 1 1 U 1 U

Kd 1S de gevoeligheid van de fasedetector.

Na het onderdrukken van de term met de dubbele frequentie krijgen we:

V.V K
d1 u

vd = 2 sin(~. - ~ )
1 U

vd is dan evenredig met ~i - ~u' wanneer het faseverschil klein 1S.
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sin(~. - ~ ) ~ ~. - c/J
0/ 1 o/u 0/ 1 U

Belangrijk in dit geval is dat vd afhankelijk 1S van de amplituden

V. en V • am beide bezwaren te omzeilen maken we van v.(t) en
1 u 1

V (t) kanteelspanningen.
u

dus:
v. (t)

1

v (t)
u

= V.~in (w.t + ¢.)1 1 1

V [os (w. t + ~ )
U 1 o/u

--Iii ··1_·····
I

Ft=tt~
=lJ1t.+--!-=---'--+--+-~~--t----~-+---- -

I I

fig. 3.3. I.

v (t)
u

v. (t)
~

De kanteelspanning vd(t) die ontstaat door vermenigvuldiging van

v.(t) en v (t), heeft een ge~iddelde waarde Vd die recht evenredig
1 u ,gem

is met c/J. - c/J , waarbij c/J. - c/J mag varieren van - ~2 tot + ~2 .
1 u 1 U

3.4. De ~)andfil ters

De bandfilters 1n de fasemeter hebben een tweeledig doel:

- Onderdrukken van een 110 kHz signaal (zie schema "Sirio Project"

1n het aanhangsel).

- Om de invloed van ruis op het meetresultaat van de fasemeter te

beperken.

Nu geeft een LCR-bandfilter een faseverschuiving volgens fig. 3.4. I.

De helling van de fasekarakteristiek zal steiler worden naarmate de Q

van de LC-kring groter wordt. Wijkt de signaalfrequentie w. van de
1

resonantiefrequentie waf, dan treedt er een faseverschuiving op,res
die groter is naarmate de verstemming toeneemt en/of de Q-factor

toeneemt.
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I
IZ\ 11

fig. 3'.4.1.

W. W

<t> ~ Q(-2:. - --.::)
a W w.

a l

Een grate Q-factor is gewenst om zoveel mogelijk ruis te onderdrukken.

Wanneer de ingangsfrequentie constant .' St wordt de verstemming en daar

mee de fasedraaIing van de LC kring beraald door veranderingen van de

resonant;e frequentie.

1
W - -;;-;;res - vLC

Dit komt vooral omdat L eI C een functie van de omgevingstemperatuur

zijn. Door L en C. een tegengestelde ten.peratuur-coefficient te geven

zijn stabiele LC kringen te maken. Voor hogere stabiliteit is het

plaatsen van een kring In een oven met constante temperatuur gewenst.

Overigens dienen we te bedenken dat twee filters In een fase-verschil-

meter exact op dezelfde w moeten ZlJn afgesteld.res
Indien het laatste niet het geval is en w. is constant t dan kan het

l

constante faseverschil met een offset-regeling worden weggewerkt.

Wanneer W'. verandert zullen fasefouten optreden. zie fig. 3.4.2.
l
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(,).
tl

G).
L I

";'.

fig. 3.4.2.

Elektronische filters (b.v. gyrators) geven geen enkele verbetering en

zijn qua stabiliteit voor 20 kHz de mindere van een goede LC-kring.

Voor redelijke nauwkeurigheden in fasE::"etingen en zonder gebruik te

maken van ovens, dient de Q-factor niet hoger dan 10 gekozen te worden.

Betere resultaten zijn te verwachten van een als bandfilter geschakelde

phase-lock-loop systeem.
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4. Phase-Iock-Ioop als bandfilter

4. I. De elementaire phase-Iock-Ioop.(6).

De"phase-Iock-Ioop schakeling bevat een fasedetector gevolgd door een

filter F(s) met laagdoorlaat karakteristiek en een DC versterker met

versterking K , die op zijn beurt een spanningsgestuurde oscillator
v

(VCO) regelt. Ret uitgangssignaal van de VCO gaat naar de fasedetector.

Op de andere ingang van de fasedetector staat het signaal v.(t).
1

filter ver8terl~er

fig. 4.1.1.

yeo

v (t)
u

-

De werking van het regelsysteem laat zich goed beschrijven met de

argument~n van de signalen. De fasedetector geeft een juiste regel

spanning af indien de frequentie van v.(t) identiek is met de frequentie
1

van v (t:, de "loop" is dan "gelocked". Beschouwen we deargumenten als
u

signaal can geldt het schema volgens rig. 4.1.2.

l_--
fig. 4.1.2.

We beschouwen de Laplace-getransformeerden van ~i(t) en ~u(t) te weten

~.(s) en ¢ (s).(3).
1 u

- De overdrachtsfunctie van de fasedetector is gelijk aan

Kd(¢i(s) - ¢u(s». Rierin 1S Kd de gevoeligheid van de fasedetector.
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- De overdrachtsfunctie van de versterker en het laagdoorlaatfilter

~s K .F(s).
v

K is de versterking van de versterker.
v

- De relatie tussen w en ~ is:
u u

~ (t)u
o

t

J W dT
U

De frequentie w van de veo ~s evenredig met een stuurspanning V , die opu . s
zijn beurt evenredig ~s met het faseverschil li¢ tussen de/signalen

v. (t) en v (t).
~ u

t

~ (t) :: J li~ dT
U

o

de Laplace getransformeerde:

K
~u(s) = KdKv -% F(s) (~i(s) - ~u(s))

met K de gevoeligheid van de veo.
o

Ret verband tussen ~.(s) en ~ (s) wordt nu gegeven door:
~ u

~ (s)
u

~ ( , = H (s)
i s)

K F (s)
S + K F(s)

waarin K de totale rondgaande versterking van het systeull ~s

K = Kd.K .Kv 0
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4.2. Grootheden in de P.L.L. schakeling

F( s)

De "loop" heeft goede regeleigenschappen indien:

S'2 +

S, +
1

F(s) kan met de volgende eenvoudige schakeling gerealiseerd worden.

:-.....---¢L :J I
R1

DR2

1
Tc

fig. 4.2. I.

We verkrijgen dan een tweede orde systeem met

+ K/" .
H(s)

K!TI(S'2 + I)
-----

T

S2 + S(I/'I + K ~)
T 1

2
+ w

n

of

H( s)

2
wn (S'2 + I)

S2 + 211w
n

hierin is:
w

dempingsfactor: 11 = ~ (~ + '2)

resonantiefrequentie: w
n

De keuze van 11 ~s niet zeer kritisch.(6).

Nemen we 11 =

stellen.

dan is het Bode-diagram van IH(s)! eenvoudig op te
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o dB ,-Z/

fig~ '4.2.2.

log W
...

De P.L.L. gedraagt zich voor ~.(s) dus als een filter met fig. 4.2.2. als
~

a wanneer de ingangssignalen 900 fase

frequentiekarakteristiek.(7).

De frequentie van de VCO is exact gelijk aan de ingangsfrequentie

wanneer de "loop" gelocked is.

Beschouwen we nu van de P.L.L. schakeling van Signetics NE 565 de

volgende eigenschappen:

- de fasedetector geeft v
d

verschil hebben.

- de VCO geeft een blokspanning af met amplitude V .
u

Wanneer dan het ingangssignaal van deze P.L.L. schakeling gegeven wordt

cioor:

v.(1.) = V.sin {w.t + <p.(t)}
~ ~ ~ ~

voIgt uit het voorgaande het uitgangss~gnaal van de P.L.L. schakeling.

v (t) = V Los {w.t + (h(t) x <p.(t»}
u u ~ ~

waar~n h(t) de inverse Fourier-getransformeerde ~s van H(w)

h(t) 1
2IT

00

J H(w) exp(jwt)dw
_00

4.3. Fasefout t.g.v. frequentieveranderingen

Wanneer de regelspanning voor de VCO nul is en de frequentie van het

ingangssignaal van de P.L.L. gelijk is aan de VCO frequentie, dan is

het stationaire fasev~rschil <p. - <p = O. Verandert deze situatie bv.
~ u
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door een frequentieverandering van het ingangssignaal of door drift

van de VCO dan is het stationaire faseverschil ~. - ~ i o.
~ u

De stationaire fasefout ~f = ~i - ~u wordt beschreven met de afwijkings-

verhouding.

cflf(s)
cfl.(s) = 1 - R(s)
~

s
8 + K F(s)

Wanneer de frequentie van het ingangssignaal met ~w verandert, verandert
~wcfl.(s) volgens -- . De stationaire eindtoestand is dan:

~ s

s ~w

~f =
lim

~ f( t)
. lim . S ~w
T =t-+oo 8+0 8 + K F(s) K F(o)

met F(o) = 1 voIgt

~w
<P f = K (rad)

K = totale rondgaande versterking

~w = de verandering in frequentie van het VCO-signaal (V i 0),
s

t.o.v. de frequentie van de VCO met stuurspanning V O.
s

4.4. Phase-lock-loop met ruis.

De fasemeting moet kunnen geschieden bij een signaal-ruisverhouding

van 10 dB. De vraag is hoe een P.L.L. zich onder die omsta~d~gheden

gedraagt.

Een s~nus die omgeven is met ruis heefc wisselende nuldoorgangen.

Ten opzichte van een ruisvrije sinus treedt"fase-jitter" op.

fig. 4.4.1.
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We zoeken het verband tussen ru~s n(t) en fase-jitter ¢ .(t).
n~

Stel dat aan de ingang van een fasedetector een sinusordaal signaal

met bandbegrensde ruis staat (8).

v.(t) = V.sin(w.t + ¢.)+ {n (t)cosw.t - n (t)sin w.t}
~ ~ ~ ~ p ~ q ~

Het referentiesignaal wordt gegeven door

v (t) = V cos(w.t + ¢ )u u ~ u

De uitgangsspanning van de fasedetector ~s met weglating van termen

met dubbele frequentie gelijk aan:

V.V K k V
V ( ') ~ u d . (,I, ,1,) d u ( () ( ). )d t = 2 s~n ~i-~u + ---2- np t cos ¢u + nq t s~n ¢u

Wanneer we veronderstellen *) dat ¢u onafhankelijk van de ru~s ~s

(6 ). wordt de effectieve ruisbijdrage in Vd(t) gegeven door:

2 1 KdV 2 I
(vdn (t))2 =~ (n (t))2 . (I)

2 !
Hoe groat is de fase-jitter am dezelfde (v

dn
(t))2 te geven? Het ingangs-

signaal is nu:

v. (t)
~

V. sin(w.t + ¢. + ¢ .(t))
~ ~ ~ n~

Hierin is de toegevoegde terffi ~ .(t) d~ fase-jitter.die door de ru~s
'n~

veroorzaakt wordt.

De fased~tector geeft:

V V K
() s2Ud(¢~-</J +¢.(t)v d t = L U n~

de effectieve ruisbijdrage in vd(t) ~s nu gegeven door:

2 ! VsV·Id (,I, 2. (t)) !
(vdn (t))2 2 ~n~

met (1) en (2)

(2)

2
¢ . (t)
n~

2
n (t)

V~
~

*) De veronderstelling ~s aanvaardbaar zolang de effectieve fase-jitter

~n het uitgangssignaal kleiner dan 18 graden is.
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N lS het ruisvermogen

S lS het signaalvermogen

De fase-jitter aan de uitgang van de P.L.L. wordt gegeven door:

00 2
J /H(jw)/ df
o

waarin B. de bandbreedte aan de 1ngang van de P.L.L. 1S t met
1

Bi » IH(jw)1 3 dB

Anders geschreven:

B
L

noemt men de ruisbandbreedte van de "loop". Vooi:' het tweede orde

systeem geldt:

B n = 1
L

5
8 wn (Hz)

4.5. P.L.L. met een limiter

In par. 3.2. zagen we hoe de uitgangsspanning van een limiter afhangt

van de slgnaal-ruisverhouding.

In par. 3. 3. blijkt de versterkingsf~L,;:or van de fasedetector af

hankelij1 te zijn van de amplitude van het toegevoerde signaal.

De eigenschappen van een P.L.L. worden bepaald door de rondgaande

versterking K.

K = Kd.K .K .
r 0

Plaatsen we een limiter voor de P.L.L. schakeling dan voIgt voor de

gevoeligheid van de fasedetector

K' = aK
d d

met a < lt zie par. 3.2.
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De rondgaande versterking is nu afhankelijk van de signaalonder

drukkingsfactor a geworden

K' = aK

Voor de P.L.L. betekent dit, dat de eigenschappen een functie van

a geworden zijn. Fig. 4.5.1. geeft een voorbeeld van de afhankelijk

heid van deze eigenschappen als functie van het ingangssignaal van

een ontvanger.(6). (7).

i

r I
I

w"

I
I ~

-80 -71

a
----------------

-130

100 -1000.2 -

1.0 - 500 - 5.0 - 500

"'------,---/
/

/

~ ~ 400
N /

0.8 - 4.0 I 400 II -... /$ "D

~ I
~ """u

.'. I.:;> I
c ~ .8 -5 I

3 I0 I <> .::::
'iii

~300 --
.:;> -0 I'" 0.6 - OJ) 30- c 300 -OJa. c <"0

Q> 'il .0
"'- :::>

OJ:::> 0- E
'" ~ '"<"0 "0

~
0 c

~ "'-E
~ 200

0

::J 0.4 - 2.0 - .3 200 -
z

-10 o 10
SlIT

20
(dB)

30 40

fig. 4.5.1.

kleiner naarrnateruisbandbreedte B wordenS. L
d

~.

us naarrnate ~ kle~ner wordt.
~

Zowel de w , n en de
n

kleiner wordt,
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Dit houdt in dat indien de fase-jitter aan de ingang van de limiter

toeneemt de fase-jitter aan de uitgang van de P.L.L. in mindere mate

zal toenemen.

4.6. "Pull-in time"

De tijd die nodig is om de phase-lock-loop in de "lock" toestand te

krijgen wordt "pull-in time" t genoemd. Voor een tweede orde loop
p

fil ter geldt

t
P

waarln ~w het verschil tussen de frequentie w. van het ingangssignaal
l

en de frequentie van de VCO in.vrijlopende toestand (V = 0) is.
s

In dit ontwerp wordt ~w bepaald door drift en afregelfouten van de VCO

en ~w zal klein zijn. Wanneer w niet te klein gekozen wordt zal t
n p

dus ook klein zijn. De "pull-in. time" van de P.L.L. is groter naarmate

meer rUlS aan de ingang staat.
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5. De fasemeter met P.L.L.-schakelingen

5.1. De P.L.L. fasemeter

De schakeling van fig. 2.1.3. wordt nu vervangen door de schakeling

die door fig. 5.1.1. wordt weergegeven.

fig. 5. 1. 1 •

Fase-fouten, ontstaan in P~L.L. (1) en P.L.L. (2) Z1Jn klein en zullen

zich bov~ndien nog gedeeltelijk opheffen aangezien fasedetector F.D.

het faseverschil meet. De twee ketens dienen zo gelijk mogelijke

eigenschnppen te bezitten.

5.2. De invloed van overspreken.

Bij de constructie van de fasemeter dient overspraak vermeden te worden.

Overspraak tussen twee kanalen van de fasemeter leidt tot fouten in de

fasemeting.

Neem aan dat we het faseverschil willen meten van de signalen A, en B.

(Zie hiervoor fig. 5.2.1.)

Bij overspreken bevat A een beetje van B en omgekeerd. In welke fase de

overspraaksignalen A en B op het andere kanaal komen hangt geheel van
o 0

de opbouw van de schakeling af. In het vectordiagram duiden we dit met

cirkeltjes aan.
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B
o

A
o

/- .......
"'

\
\
I

., /
" /"....... _-"

--- - ......
;' "

/ \
\
I

/
/.

--'

/,
/ --

fig. 5.2.1.

zullen A en B dan een
o 0

IAI ~ IBI en IAol ~ lBo'
faseverschil:IA], dan geldt voor het gemeten]A I «

o
met

maxirrBle fout veroorzaken. Nemen we aan dat

Stel dat de vectoren A en B zo staan als In fig. 5.2.1. is aangegeven.
o 0

Voor een bepaald faseverschil ¢ tussen A en B

met
360
2"; (graden)

Willen we 2 ~¢ beperken tot 0,1 graad dan moet

lltt
A

360o __ < 0,1
A: 2 7T

dan volgt voor de overspraak:

A
20 lug lltt < - 60 dB.
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6. Fasedetector m~t rU1S

We vonden in par. 3.3. dat de overdrachtskarakteristiek van een

fasedetector afhangt van het ingangssignaal. Ook is het meetbereik

van een f~sedetector beperkt. Een balansmodulator (synchrone

detector) heeft, wanneer kanteelspanningen worden toegevoerd de 1n

fig. 6.1.1. getekende karakteristiek.

; -

¢ -¢---
1 2

fig. 6. I. I.

v. (t)
1

v (I"")
U

V.S in (w. t + ¢.)111

v Cos (w. t + ¢ )
U 1 U

uitgangsspanning van de fasedetector evenredig met

maat meer voor ¢. - ¢ .
1 U

In het punt van de karakteristiek

Voeren we aan deze detector signalen met we1n1g rU1S to~ dan zal de

¢. - ¢ zijn. Is
1 u

de signaal-ruisverhouding klein en/of meten we in ce buurt van

- ~ en %dan zal fase-jitter de knik in de karakteristiek kunnen

overschrijden. De gemiddelde uitgangsspanning is dan geen juiste

waar ¢. - ¢ = 0, is de situatie
1 u

veel gunstiger. De knikken bij - ! en + ~ liggen symrnetrisch t.o.v.

het nulpunt, sterke fase-jitter die deze punten passeren geven tegen-

gestelde bijdragen aan de uitgangsspanning.
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Dit is belangrijk wanneer we de P.L.L. beschouwen. De uitgangs

spanning van de fasedetector zal zich, afhankelijk van de P.L.L.

eigenschappen, zo goed mogelijk op nul handhaven. Dit komt over-

een met ¢. - ~ = O. Ruis aan de fasedetector van de P.L.L. schakeling
~ u

zal dus van weinig invloed zijn op een correcte overdracht van ~.(t)
~

naar ~ (t).
u

De P.L.L. beperkt de fase-jitter zoals geformuleerd is in par. 4.4
en kan daarom fouten in de daarop volgende fasedetector beperken.
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7. Meetresultaten

7.]. Meetopste.2-ling

..

fig. 7.1.1.

~---------I

:~ ')"L"T I
I 1:.u I
I I

'----'1
I
I
I
I

.--.---.1
I

Meetopstelling

Het sign::'ll aan de ingangen A en B heeft een frequentie van 20.15 MHz.

De hulpfr~quentie is 20.13 MHz. De verzwakkers zijn regelbaar in

stappen van 10 dB. Van de vector-voltrr(~ter (hp - 8405A) is het sigmal

vermogen 1n dBm af te lezen. Het faseverschil aan de ingang van de

schakelir..~ wordt gemeten met de vector-voltmeter. Het faseverschil aan

de uitgang van de schakeling wordt met een Wiltron type 351 fasemeter

gemeten.

7.2. Meetresultaten

Om na te gaan 1n hoeverre de gebouwde schakeling gevoelig is voor n1veau

variatie~ aan de ingangsklemmen en niveauverschillen van max. 10 dBm werd

de amplitude van een kanaal van -10 dBm tot -40 dBm gevarieerd. Het andere

kanaal gaven we een amplitude 10 dBm hoger of lager, of dezelfde waarde.
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A B <p. <P u I<p i - <pul1

(dBm) (dBm) (graden) (graden) (graden)

- 10 ° - 4 - 3,2 0,8

- 10 - ;J ° 0,0 0,0 0,0

- 10 -20 + 0,8 + 0,6 0,2

- 20 - 10 - 0,8 - 0,6 0,2

- 20 - 20 + 0,0 0,0 0,0

- 20 - 30 - 0,1 - 0,2 0,1

- 30 - 20 0,0 0,0 0,0

- 30 - 30 0,0 0,0 0,0

- 30 - 40 - 0,3 - 0,3 0,0..
- 40 - 30 + 0,3 + 0,2 0, 1

- 40 - 40 0,0 0,0 0,0

- 40 - 50 X + 0,4 X

° - 10 + 3,0 + 3,2 0,2

- 10 - 10 0,0 0,0 0,0

- 20 - 10 - 0,3 0,0 0,3

- 10 - 20 + 0,3 + 0,2 0,1

- 20 .. 20 0,0 0,0 0,0

- 30 _. 20 + 0,2 + 0,2 0,0

- 20 - 30 - 0,2 - 0,3 0, 1

- 30 - 30 0,0 0,0 0,0

- 40 - 30 + 0,3 0,0 0,3

- 30 - 40 - 0,1 0,0 0, 1

- 40 - 40 0,0 0,0 0,0

- 50 - 40 + 0,8 + 0,5 0,3
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7.3. Lineari tei t

Bij gelijke amplitude van A en B en een frequentie van 20.15 MHz

is de afwijking kleiner dan 0,2 graden over 0 - 180 graden fase

draaiIng.

7.4. De invloed van frequentie afwijkingen

De verschilfrequentie tussen toegevoerd signaal en hulpsignaal dient

20 kHz te bedragen. Fig. 7.4.1. toont hoe groot de fasefout is

indien de frequentie ongelijk 20 kHz is .

...

0t-+---"""-----t--+---:;'!tJ---+---+---+---f-

-1

17 18 2'1 22 23

f(KHz)

fig. 7.4,1.



- 30 -

Afregeling

De ingangsklemmen van de schakeling worden aan aarde gelegd.

De spanning op punt (9) van de NE 565 wordt m.b.v. de offset

regeling van de ~A 734 op nul afgeregeld. De frequentie van de

oscillator in de NE 565 wordt d.m.v. een instelweerstand op

20.000 Hz afgeregeld.
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