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SAMENV ATfiNG 
In dit verslag worden enkele aspekten behandeld met betrekking tot de automatische 

volgsystemen voor het volgen van een geostationaire satelliet. Het automatisch 
volgsysteem maakt gebruik van het 12,5 GHz bakensignaal dat de Olympus-satelliet 
uitzendt vanaf 1989. 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende automatische volgsystemen beschreven. 
Onderscheid is gemaakt tussen systemen gebaseerd op het multihoorn principe en het 
multimode principe. Er is een onderverdeling gemaakt naar het aantal aparte versterker 
ketens (kanalen). Van de betreffende systemen worden de verschillende eigenschappen 
aangegeven, hetgeen resulteert in een bepaalde voorkeur. In hoofdstuk 3 wordt de 
richtnauwkeurigheid bepaald. De optimale PLL-bandbreedte en de te verwachten 
signaal-ruis verhouding zijn bepaald. Tevens is onderzocht of postdetektie zinvol is en 
hoe groot de bandbreedte hiervan dient te zijn. De richtnauwkeurigheid is bepaald en 
aangegeven is waar deze van afhankelijk is. In hoofdstuk 4 wordt een 2-kanaals 
automatisch volgsysteem behandeld. Daarvoor worden eerst de gegevens van de 
Olympus-satelliet op een rij gezet. Vervolgens wordt het linkbudget opgesteld. Daarna 
wordt de ontvanger behandeld, met als eerste het microgolfgedeelte. In hoofdstuk 5 
worden mengtrappen behandeld. Er is een ontwerp gemaakt van een dubbelgebalan
ceerde en van een image-rejection mengtrap. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens de 
middenfrekwent-versterker beschreven, hierbij worden de specifieke eisen welke aan een 
middenfrekwent versterker gesteld worden, beschreven. Aandacht is besteed aan de 
temperatuurstabiliteit, frekwentie-stabiliteit, lineariteit, uitstuurbaarheid, noise load
ing, ruisfaktor, intermodulatie vervorming, overspraak, interrept point, spurious out
put, aanpassing van de ingangsen uitgangs-impedantie en de opbouw van de versterker. 
In hoofstuk 7 wordt aangegeven hoe de gehele ontvanger in temperatuur gestabiliseerd 
wordt, vervolgens wordt een proefopstelling met behulp van de 4,5 meter antenne 
beschreven. Daarna is een proefopstelling op de 8 meter schotel gemaakt als simulatie 
van de Olympus satelliet. Daar deze opstellingen geen goed resultaat opleverden is de 
satelliet gesimuleerd met een generator. Het som-signaal bezit een vermogen van -110 
dBm en aan het verschilkanaal wordt een vermogen van -140 dBm toegevoerd. Als 
laatste worden in hoofdstuk 8 konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek 
gegeven. 
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1. INLEIDING 

1.1. Probleemstelling 

De kommunikatie faciliteiten binnen Nederland zijn voornamelijk aardgebonden, dat 
wil zeggen transmissie vindt plaats via kabels en aardse straal(zenders). Wanneer er 
grote hoeveelheden data over grotere afstanden verstuurd moeten worden, zijn aardge
bondensystemen niet altijd optimaal. In Nederland gebruikt de PTT al vele jaren satel
liet verbindingen voor internationale en intercontinentale overdracht van data. In 
Europees verband - via de ESA in EUTELSA T verband - participeert Nederland sinds 
1977 in de ontwikkeling van satellietsystemen. Deze systemen zijn met . name gericht 
op het verbeteren en uitbreiden van bestaande kommunikatiefaciliteiten. Over een 
lange reeks van jaren valt een konstante toename van data-transmissie te konstateren. 
Deze ontwikkeling zal in de nabije toekomst aanhouden. Uitbreiding van niet
aardgebonden kommunikatiesystemen met behulp van satellieten lijkt een aangewezen 
oplossing voor de hier ontstane problemen. Via satellieten is het immers mogelijk grote 
hoeveelheden data zeer snel over grote afstanden te versturen. Een voordeel van satel
liet kommunikatiesystemen is, dat er geen uitgebreide infrastruktuur van kabels, ver
deelstations e.d. bij nodig is. Dit levert tevens belangrijke voordelen op ten aanzien van 
de flexibiliteit van het systeem. Zo bezien lijkt niet-aardgebonden kommunikatie via 
satelliet-systemen goede mogelijkheden te bieden, namelijk tegen minimale kosten 
maximale data-transmissie. Data-transmissie via satellieten geschiedt via elektromag
netische golven. De toename van satelliet-kommunikatie levert echter een toenemend 
beslag op de daarvoor geëigende frekwentiebanden. In de toekomst ontstaat daarmee 
het probleem dat minder optimale frekwentles in gebruik zullen moeten worden geno
men. Deze frekwentles zijn minder optimaal vanwege de grotere gevoeligheid voor 
atmosferische verstoringen en vanwege de hogere kwaliteits eisen die aan de te 
gebruiken ontvanger gesteld moeten worden. 

Om de bruikbaarheid van deze nieuwe hogere frekwentie banden te kunnen bepalen 
is algemeen onderzoek nodig naar de effecten van de diverse atmosferische effecten op de 
transmissie karakteristieken van signalen in de hogere frekwentiebanden. Onderzoek op 
dit gebied wordt wel aangeduid met de term propagatieonderzoek. De resultaten van 
dit onderzoek zijn van groot praktisch belang bij de verdere ontwikkeling van satelliet 
kommunikatiesystemen. Propagatieonderzoek houdt zich bezig met het gebied tussen 
grondstation en satelliet en de beïnvloeding van de transport eigenschappen van en door 
de atmosfeer. Door de beperktheid van de beschikbare frekwentiebanden is het nodig te 
onderzoeken of het transmissie kanaal voor een 2-de maal gebruikt kan worden voor 
kommunikatie. Bij transmissie via orthogonaal gepolariseerde signalen is opnieuw 
gebruik van het transmissiekanaal mogelijk, hierbij dient de scheiding tussen de 2-
kanalen groot te zijn. De kanaalscheiding wordt ook wel aangeduid met de term XPD 
(cross polarisation discrimination). De kanaal scheiding wordt beïnvloed door regen op 
het propagatie pad en door onvolkomenheden in het reflector antenne systeem, maar 
ook door het het niet goed gericht zijn van het antenne systeem. Om deze laatste 
invloed te minimaliseren is een automatsch volgsysteem ontworpen. De richtnauwkeu
righeid van het volgsysteem wordt bepaald door de gewenste XPD. Wil er een grote 
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XPD gemeten worden, dan zal er aan de richtnauwkeurigheid van het automatisch 
volgsysteem hoge eisen worden gesteld. Met andere woorden het XPD-patroon bepaalt 
de richtnauwkeurigheid van het antennesysteem. 

In dit verslag wordt een onderzoek naar deze problematiek van de richtnauwkeu
righeid beschreven. 

1.2. Opdracht 

- Onderzoek naar mogelijke automatische volgsystemen voor satellietpropagatie. 
- Het doen van een voorstel voor een automatisch volgsysteem voor propagatie 

experimenten met de Olympus satelliet op een frekwentie van 12,5 GHz. 
- Het onderzoeken hoe hogere modi worden opgewekt, hoe de onderlinge relatie tussen 

de diverse modi is en aangeven hoe het verschildiagram berekend kan worden. 
-Bepaling van. de haalbare richtnauwkeurigheid van het volgsysteem. 
- Het uitwerken van het voorgestelde automatische volgsysteem met beschrijving van 

de werking van de volgontvanger en het opstellen van het linkbudget, en de 
systeemruistemperatuur van de volgontvanger. 

- Ontwerp van een gebalanceerde mengtrap en van een image rejection mengtrap. 
- Ontwerp en praktische realisatie van 10 MHz IF versterkers. 
-Simulatie van de volgontvanger op de 4,5 meter SA-antenne en op de 8 meter 

schotelantenne, maar ook met een laboratorium proefopstelling. 
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2. AUTOMATISCHE VOLGSYSTEMEN 

2.1. Inleiding 

Automatische volgsystemen zijn onder te verdelen in twee gebruikers kategorieën, te 
weten volgsystemen voor radar- en kommunikatiedoeleinden. In dit verslag worden 
alleen de volgsystemen voor kommunikatie toepassingen behandeld. 

Aan volgsystemen voor satelliet kommunikatie die werken op de hogere satelliet 
frekwentiebanden, worden hoge eisen aan richtnauwkeurigheid gesteld. De methoden 
om een schotelantenne automatisch op een bewegende signaalbron als een satelliet 
gericht te houden zijn weergegeven in Fig 2.1. 

11. hand-rege 1ng 

volgsystemen 

automatische volgsystemen 

r 
indirekte 

volgsystemen 

programtrack 

di r ekte 
volgsystemen 

I 
I 

s t ep track monopuls 

I 
mul ti hoorn-systeem 

ftg. 2-1 
Indeling volgsystemen _ 

volgsystemen 

I I 

Bij programtrack maakt men gebruik van elders voorspelde baangegevens van de 
satelliet. De stand van de schotelantenne wordt regelmatig door een komputer berekend 
en vergeleken met de hoekinformatie, afkomstig van de positiedetektors op de assen van 
de schotelantenne. Uit het verschil tussen de berekende en de werkelijke hoek vindt 
een omzetting plaats naar een analoog regelsignaal, waarmee de antennemotoren worden 
gestuurd. De methode heeft als nadeel dat de baangegevens voortdurend moeten wor
den geaktualiseerd (hierbij is geen satelliet bakensignaal nodig). 

Bij steptrack wordt uit de ontvanger een stuursignaal afgeleid, dat evenredig is met 
de amplitude van het ontvangen bakensignaaL De schotelantenne voert een bepaalde 
beweging uit, er wordt hierbij steeds gezocht ~aar het sterkste signaal afkomstig van de 
satelliet. De nauwkeurigheid van de positionering wordt nadelig beïnvloed door varia
ties van het ontvangen signaal in amplitude en fase door hydro-meteoren (regen ed.) op 
het propagatie pad. De methode leidt eChter t.öi min.der goed resultaat, dan de monopuls 
volgsystemen welke gebaseerd zijn op nulpunts regelingen. 

\ -
I 
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In dit hoofdstuk passeren de verschillende typen monopuls volgsystemen de revue. 
Een tweedeling is gemaakt tussen de monopuls-multihoorn en de monopuls-multimode 
volgsystemen. 
Het monopuls.:..multihoorn principe stamt uit de radartechniek zie voorbeeld Fig 2.2. en · 
vereist minimaal 4 (hoorn)antenne-elementen. Onderscheid kan worden gemaakt 
tussen 4-kanaals, 3-kanaals, 2-kanaals en 1-kanaals-systemen. Een ontvanger kanaal 
bestaat uit een LNA, mengtrap, middenfrekwentversterker, demodulatie apparatuur en 
filters. Bij het eerste type wordt het signaal van elke antenne-element toegevoerd aan 
een afzonderlijke ontvangerkanaal, terwijl de 3-kanaals systemen volstaan met een 
ontvanger minder ten gevolge van signaal bewerkingen. Bij 2-kanaals systemenworden 
de verschilsignalen in kwadratuur bij elkaar opgeteld en bij het 1-kanaals systeem 
wordt gebruik gemaakt van het "tijdmultiplex" principe. 

In het geval van een monopuls-multimode systeem is er slechts sprake van 1 enkele 
hoornantenne. In de belichter, de hoorn of het antenne element vindt de opwekking van 
de multimode signalen plaats. Via een modecoupler wordt het som-signaal (copolar
signaal) en de verschilsignalen uitgekoppeld. Uit de verschilsignalen kan besturingsin
formatie voor het volgsysteem worden afgeleid. Ook hier is een onderscheid te maken 
tussen 3-kanaals, 2-kanaals alsmede een 1-kanaals trackingsysteem. 

Het type volgsysteem gebaseerd op het monopuls multimode methode vindt zijn 
oorsprong in de opwekking van een geschikte tracking mode, die via een mode uitkop
pelaar worden uitgekoppeld. De tracking mode dient een stralingsdiagram op te leveren 
waarvan het minimum samenvalt met de hoofdrichting van de schotelantenne. Deze 
eigenschap wordt gebruikt om de antenne op de satelliet gericht te houden. Met een 
automatisch volgsysteem kan het antennesysteem op de satelliet gericht worden en 
daardoor kan bij propagatie onderzoek meer nauwkeurige uitspraken gedaan worden 
over de XPD en de daarmee samenhangende mogelijkheid van opnieuw gebruik maken 
van het kommunikatie kanaal 

Na een beschrijving van de diverse varianten van de monopuls-multihoorn en 
monopuls-multimode systemen wordt aangegeven op grond van welke overwegingen 
aan multimode systemen in het algemeen de voorkeur moet worden gegeven boven 
monopuls-multihoorn systemen. Op grond van praktische kriteria wordt aangegeven 
welke variant van het multimode systeem in dit onderzoek verder wordt uitgewerkt. 
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ng. 2-2 
Voorbeeld mullikanaal volgsysteem met 4 antenne elementen [6] 

2.2. Volgsystemen gebaseerd op het multihoorn principe 

Er worden nu een aantal methoden beschreven om de fout-hoek in de antennestand 
te detekteren gebaseerd op het monopuls-multihoorn principe. De systemen verschillen 
in het aantal aparte proces-kanalen en hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk dat 
er meerdere antenne elementen (hoorns) gebruikt worden. Voorheen werd voor iedere 
belichter een aparte schotel antenne gebruikt (Fig. 2.2). Tegenwoordig wordt er 1 scho
telantenne gebruikt en in · het brandvlak worden de antenne-elementen geplaatst. Het 
voordeel is dat er slechts 1 schotelantenne nodig is. Tracking (positie bepaling) 
geschiedt onder andere door vergelijking van de signalen van de antenne-elementen. Er 
wordt gebruik gemaakt van 4,3,2 en 1-kanaals volgsystemen. 
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2.2.1. Monopuls multihoorn 4-kanaals volgsysteem 

Het eerste en oudste systeem gaat uit van 4 schotel-antennes en 4 antenne
elementen, welke op één mount zijn gemonteerd en alle 4 de antenne-elementen bezit
ten een eigen LNA, mentrap, filter en versterker. zie Fig 2.2 . Moderne volgsystemen 
gaan uit van één schotel reflektor en bezitten 4 of meer antenne elementen welke op een 
bepaalde manier zijn gegroepeerd. 

Voor de beschrijving van 3,2,1-kanaals volgsystemen zie§ 2.4. 

2.2.2. Behandeling multihoorn volgtechniek 

In Fig. 2.4 is de vorm van het som- en verschilsignaal weergegeven, in deze figuur 
zijn v1, v2 de azimuth foutspanningen , u1 en u2 de elevatie foutspanningen genor
meerd op somsignaal s, weergegeven. Hieruit zijn de som- en verschilspanningen te 
bepalen. 
Voor de azimuth (horizontaal) foutsignaal geldt: 

Vt = ( C + D )/ Jii en 
v2 = ( A + B )/ Jii . 

Voor de elevatie (vertikaal) foutsignaal geldt: 

ut = ( A + C )/ Jii en 
u2 = ( B + D )/ Jii . 

A,B,C,D zijn de signalen afkomstig van de antenne-elementen. 

De faktor * maakt het uitgangsvermogen gelijk aan het ingangsvermogen. De som

en verschilsignalen zijn in beide coördinaatrichtingen gerelateerd aan v1, v2, resp. Ut en 
ook aan u2 , via de volgende vergelijkingen: 

som signaal = ( v 1 +v2 )/ Jii of ( Ut +u2 )/ Jii en 
azimuth verschil signaal= (v1-v2)/ Jii , 
elevatie verschil signaal = ( u1-u2)/ Jii . 

Hieruit volgt de vergelijking in (2.1), (2.2) en (2.3). 

Het punt in de ruimte, waarin de verschil signalen nul zijn, wordt de boresight-as, 
tracking-as, monopuls-as of volg-as genoemd, dus de lijn loodrecht op het apertuur
vlak. 

Het som-signaal als funktie van de fouthoek is bij een uniform belichte rechthoekige 
apertuur een sine vormig signaal, met een maximum rond de volg-as. De bundelbreedte 
(openingshoek) van zo'n systeem is twee maal de hoek waarbij het vermogen van het 
som-signaal tot de helft is afgenomen. Dit komt overeen met het punt waarbij de span-

ning is afgenomen met een faktor * . Uit Figuur 2.4 blijkt tevens dat de bundel-

12 



stralingsdiagram 
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op max. som-patroon 
van de bundel 
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Fouthoek genormeerd op 
de bundelbreedte van het 
Som-signaal. 

S,(som) = 1/2 <A+B+C+D) 
u1 = <A+C)/42 
u2 = <B+D)/42 

d(verschilsignaal)= 1/2 <<A+C)-(B+D)) elevatie 

Voor Azimuth geldt eenzelfde figuur. 

ftg. 2-4 
Stralingsdiagram 4-kanaals monopuls autotracking systeem { 6] 

breedte van het som-signaal groter is dan van elke afzonderlijke bundel. 

In het ideale geval zal de elektrische antenne-as de satelliet volgen, maar in de prak
tijk zijn er bij elk trackingsysteem afwijkingen. Deze afwijkingen kunnen bij kleine 
fouthoeken onder andere ontstaan door: 
- dat de servo-motoren de snelle afwijkingen niet kunnen volgen, 
- windstoten, 
-de starheid en traagheid van de mechanische konstruktie, 
-ruis, 
- stoorsignalen. 
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2.3. Volgsystemen gebaseerd op het multi-mode principe 

In het geval van een automatisch volgsysteem gebaseerd op hogere modi,bestaat het 
primaire ontvang gedeelte slechts uit een enkele schotelantenne en één belichter (hoorn
antenne). De belichter moet aan een aantal specifieke ontwerp eisen voldoen, opdat het 
ontvangen bakensignaal slechts de TE11 , TE21 en TM01 modi in de hoornantenne aan
stoot. Met deze signalen is het mogelijk een automatisch volgsysteem te ontwerpen 
voor het volgen van een geostationaire satelliet. 

2.3.1. Het opwekken van multi-mode signalen 

Een multimode volgsysteem maakt net als bij de multihoorn volgsystemen gebruik 
van het door de satelliet uitgezonden bakensignaaL Met behulp van dit signaal kunnen 
elektromagnetische golven in een goed gedimensioneerde hoornantenne · worden 
opgewekt, waarvan de amplitude in beginsel recht evenredig is met de sterkte van het 
ontvangen bakensignaaL Het sterkste signaal dat wordt gebruikt voor de hoofdont
vanger, wordt het CO-signaal genoemd. De verschilmodi, waarvan de amplitude 
ongeveer lineair evenrOO.ig is met de tracking fouthoek ~ex , ~ey leent zich bij uitstek 
voor het verkrijgen van een nauwkeurige positionering van de schotelantenne. De ver
schilmodi bezitten een minimum op de hoofdas, als de hoofdas van de antenne bij het 
gelicht staan van de schotel a,ntenne samenvalt met de positie van de satelliet. Deze 
eigenschap maakt het mogelijk voortdurend een adequaat regelsignaal te genereren voor 
de besturing van de antennemotoren. Het principe is weergegeven in Fig. 2.5b . 

Aangenomen wordt dat een vlakke lineair gepolariseerde elektromagnetische golf 
onder een hoek Ce ,c/>) invalt op een ronde hoornantenne (zie Fig. 2.5a). Van deze golf 
kan de elektrische veldkomponent ontbonden worden in 3 onderling loodrechte kom
ponenten, te weten (Ez) evenwijdig aan de antenne-hoofdas en CEx,Ey) loodrecht op de 
hoofdas. Evenzo is de magnetische veldkomponent te ontbinden. 

De veldkompanenten ( Ex, Ey en Ez ) en ( Hx, Hy en Hz ) kunnen in principe alle 
mogelijke hogere modi in de hoorn/golfpijp aanstoten. Bij juiste dimensionering van de 
golfpijp hebben we echter alleen te maken met de volgende modes: TE11 , TE21 en de 

TMo1 · 
Indien de Poyntingvektor van het ontvangen signaal niet geheel samenvalt met de 

antenne-hoofdas, dwz. niet loodrecht op het apertuurvlak van de antenne staat, zie Fig. 
2.5a, dan is er een elektrische (Ez) en/of magnetische (Hz) veldkomponent aanwezig. 
Deze veldkompanenten staan loodrecht op het apertuurvlak, en stoten hogere modi, de 
TE21 en de TMo1 aan in de antenne hoorn. De amplitude van beide modi zijn evenredig 
met~ of Hz en hangen af van de grootte van de richtfout. De TE11 signaal wordt het 
copolarsignaal genoemd en wordt onder andere gebruikt voor het in loek houden van de 
PLL hoofdontvanger. In Fig 2.6 wordt een mogelijk nabije amplitude stralingsdiagram 
van een gegroefde hoornantenne weergegeven. De TM01 en TE21 modi worden de ver
schilmodi genoemd, zie Fig 2.6a,b en worden gebruikt voor het volgen ( tracking) van de 
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ftg. 2-5 
Principe schema van autotrackingsysteem en het gebruikt~ coordinatensysteem 

c 

satelliet. Van de TE21 en de TMo1 modi worden twee fouthoek signalen !::.x, !::.y 
afgeleid, zie Fig 2.5c. Deze staan elektrisch gezien loodrecht op elkaar. Het stralingsdi
agram ervan is in Fig 2.6c en d weergegeven en ze hebben een minimum in de 
voorwaartse richting (de voorwaartse richting is loodrecht op het antenne apertuur
vlak). De top van het !::.X of het !::.. Y signaal ligt 9 dB lager dan de top van het TE11 

signaal. In deze 9 dB is o.a. het uitkoppel verlies meegerekend [51 ]. 
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ftg. 2-6 
Het amplitUde stralingsdiagram van een gegroefde hoorn antenne [SJ} 

ii 

In Fig 2. 7 wordt het verre stralingsdiagram van de reflector antenne, belicht met de 
gegroefde-hoornantenne weergegeven. De schalingsfaktor (bundelingsfaktor) is bepaald 
uit [38] p 142-150. De e3dB bundelbreedte van een Cassegrain antenne is voor Ào = 
0,0717 meter en diameter D = 10 meter: 0,55°. 

e3dB is volgens [8] b1z 11.19 ~ k. Ào (
0
). Dit levert een k=76,7. 

D 
De voorgestelde schotelantenne heeft echter een diameter van 5 ,5 meter en Ào =0,024 

meter. 

e3dB = 76,7. ~ = o,37°. 

In Fig 2.6. is de bundelbreedte van het stralingsdiagram van de TE11 mode gelijk aan 

e3dB = 24°. De bundelingsfaktor is 
02!7 

=0,015 
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Er wordt een bundelingsfaktor van 0,015 aangenomen. 

Fig. 2.5b geeft het principe weer van de besturing. De spanningen van uit de PLL 
ontvanger voert men toe aan servo-versterkers die op hun beurt de servomotoren 
voeden. Een positionerings-systeem gebaseerd op de TMo1 en de TE21 mode is geschikt 
voor alle soorten gepolariseerde golven [39]. 

2.4. Tracking kanalen bij multihoorn volgsystemen 

2.4.1. 3-kanaals volgsysteem 

Bij dit volgsysteem wordt er van uitgegaan,dat het som-signaal gelijk is aan r,. Het 
.L,-signaal dient voor het in loek houden van de Phase Loek Loop (PLL) detector. Via 
synchrone demodulatie worden de verschilsignalen verkregen, welke geschikt zijn voor 
het besturen van de antenne motoren. In Fig. 2.8 is het principe schema van een 3-
kanaals volgsysteem weergegeven. 

F = 
I = 
M = 
A = 
T = 
p = 
LO= 
PS= 

isolator mengtrap 

Bandfilt.er 
Isolat.or 
Mengt. rap 
Verst.erker 
Fasedraaier 
Hybrid 
lokale oscillat.or 
Powersplit.t.er 

filter 

flg. 2-8 

versterker 
mengtrap 

3-kanaals trackingsysteem gebaseerd op hogere modi 
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2.4.2. 2-kanaals volgsysteem 

Bij een 2-kanaals volgsysteem worden !lx en !ly vektorisch gezien, orthogonaal op 
elkaar gesuperponeerd. Dit superponeren geschiedt zoals in Fig 2.9 is weergegeven. Er 
wordt gebruik gemaakt van éénhybriden één fasedraaier. 

Het systeem is weergegeven in Fig. 2.9. In dit systeem wordt er van uitgegaan, dat 
het som- en de verschilsignalen via de mode-koppelaar al uitgekoppeld zijn. Na 90 gra
den in fase gedraaid te zijn, worden de beide verschilsignalen in quadratuur bij elkaar 
opgeteld, dit geschiedt in een hybrid. Daarna volgt filtering om de spiegel-frekwentie 
en de ruisbandbreedte te beperken. Tenslotte volgt er een mengtrap voor konversie 
naar IF-middenfrekwentie, waar het signaal verder versterkt en bewerkt wordt. Het 
bijzondere in dit ontwerp is, dat er 2 ekstra isolators gebruikt zijn, dit om te voorko
men dat het signaal van het som-kanaal (CO-signaal) via mengtrap 1, via de lokale 
oscillator en mengtrap 2 in het verschilkanaal terecht komt. 

De eis voor ontkoppeling tussen beide kanalen bedraagt minimaal 45 dB, vandaar de 
2 ekstra isolatoren die aan te bevelen zijn. Tussen de beide proce;-signaalkanalen in de 
gehele ontvanger is een minimale kanaalscheiding van 45 dB nodig, om de regel
nauwkeurigheid niet te beïnvloeden. Deze eis hangt samen met de te meten XPD. 

2.4.3. 1-kanaals volgsysteem 

Uit de gedachte, dat niet op ieder moment gelijktijdig de signalen van de elevatie en 
azimuth ter beschikking behoeven te zijn, is het idee ontstaan om de binnenkomende 
tracking-signalen sequentieel in de tijd te verwerken. Bij pulsvormige radar signalen 
(monopuls systemen) is deze methode van tracking niet toepasbaar. Het in 
tijdverwerken van de tracking signalen kan geschieden met behulp van een microgolf 
pindiode schakelaar. zie Fig 2.10. De microgolfschakelaar schakelt in een fraktie van 
een p.sec om. Door dit omschakelen kan ieder kanaal om de beurt aan de ontvanger 
worden doorgegeven (multiplexen). In de ontvanger dient een demultiplexer aanwezig 
te zijn met bijbehorende post-detektie filters. Een 1-kanaals volgsysteem kan op ver
schillende manieren gerealiseerd worden, er worden er een aantal behandeld. 

Metbode-l [57] 

Het systeem kenmerkt zich door 1 middenfrekwentversterker en 1 synchrone fase 
detektor. De signalen uit de mode-coupler zijn: 

0: , !lX , !l Y) 

Deze worden aangesloten op een multiplexer. De in tijdgemultiplexte signalen zijn: 

Tr, T!lX, T!lY 

en worden na versterkt te zijn, toegevoerd aan één fasedetektor. De fasedetektor wordt 
gestuurd door een kristalgestuurde voltage controled oscillator ( VCXO ). De VCXO 
wordt in de volgmodus gestuurd door een signaal dat is afgeleid van de Tr en de 
bijbehorende versterkers en filters. De versterkingsfaktor van de 
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middenfrekwentversterkers wordt konstant gehouden. De fasedetektor bezit 2 funk
ties: 
1- Met behulp van de uitgangssignalen van de spanningsgestuurde oscillator wordt 
coherente detektie toegepast, ter verkrijging van de foutspanning f ~X , f ~ Y . 
2- Wordt als fase gevoelige detektie in de PLL ontvanger gebruikt, om de spanningsge
stuurde oscillator af te stemmen/bijregelen. 

In het ontwerp is een integrator aanwezig, welke als doel heeft in het eerste tijdsinter
val IT de afstemspanning voor de spanningsgestuurde oscillator te leveren. Op deze 
wijze wordt de spanningsgestuurde oscillator steeds nagestuurd op het som-signaal r ·,~ 

Als eis dient er nog gesteld te worden dat de uitgangsspanning van de eerste fase detek
tor gedurende het tijdsinterval IT konstant wordt gehouden. Deze methode van nastu
ren van de spanningsgestuurde oscillator is slechts mogelijk, als er een inloopcircuit 
(zoek circuit van een PLL schakeling) aanwezig is. In de opstarttijd is de multiplex 
schakeling buiten werking en staat de schakelaar vast op het :E-signaal. De spannings
gestuurde oscillator wordt in frekwentie en fase bijgeregeld (ingeregeld) met het toe
gevoerde signaal van uit de mode-coupler. Dit is de aquisitie modus hierin wordt de 
VCXO ingeregeld om daarna in "loek" te komen. 

microgolf 
schakelaar 

lokale oscillator 

mengtrap 

ftg. 2-10 

C::lr.:î r-1 VL. AU r-JL._j Lt"' ~ 
I I I I 
lde-multiplexer I 

VL. CO-signaal 
r---~o elevatiesignaal 

azimuthsignaal 

1-kanaals trackingsysteem via tijdmul1iplexen, gebaseerd . op mu/1imode signalen 

Opmerkingen ten aanzien van het systeem: 
Het systeem is geschikt om een antennesysteem op een satelliet signaalbron gericht te 
houden. Het kenmerk van dit systeem is, dat er een schakelorgaan aanwezig is, welke 
de som- en verschilsignalen afkomstig van de monopulsampler afzonderlijk in vooraf 
bepaalde tijden toevoert aan slechts 1 middenfrekwentversterker. 
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Het systeem bevat een inloop-regelcyclus, welke de spanningsgestuurde oscillator in 
de .inloop-regelcyclus,. in frekwentie . en fase vergrendelt met het toegevoerde signaal. 
Het systeem bevat een geheugenelement, welke in werking treedt als de PLL uit loek 
valt. In de acquisitiemodus wordt de frekwentie tussen 2 vast in het geheugenelement 
opgeslagen waarde gevarieerd. 

Door de signalen afzonderlijk aan het systeem toe te voeren is de kans op overspraak 
tussen de verschillende kanalen tot een minimum beperkt. 

T 
De effectieve werkcyclus van de PLL is ;:r. 

en T=Tu + TT.:lx: +TrAY· 
waarin: 
T u de tijd dat het CO-signaal (som-signaal) aan de PLL schakeling wordt toegevoerd, 
T TAX de tijd dat het T L\X signaal aan de PLL schakeling wordt toegevoerd, 
T TAY de tijd dat het TL\ Y signaal aan de PLL schakeling wordt toegevoerd. 

methode-2 

Het systeem kenmerkt zich ook door 1 middenfrekwentversterker en 1 synchrone 
mengtrap. De signalen uit de mode-coupler zijn weer: 

er. L\X, L\Y) 

Bij een lineair gepolariseerd baken signaal is alleen sprake van een l:- signaal. De 
grondgedachte bij dit systeem is dat bij het '!:-signaal gedurende bepaalde tijdsinterval
len het verschilsignaal bij het somsignaal wordt opgeteld cq. afgetrokken. De 4 te 
onderscheiden mogelijkhroen zijn: 

1 'E+L\X 
2 l: - L\X 
3 'E+L\Y 
4 l:-L\Y 

Er is sprake van amplitude modulatie op het bakensignaaL De copalar-ontvanger 
wordt nu kontinu gevoed door het bakensignaaL De nauwkeurigheid van dit systeem 
hangt samen met de nauwkeurigheid waarmee het in amplitude gemoduleerde signaal 
synchroon terug te moduleren is. Fig.2.11 geeft een mogelijke schakeling weer. De ver
schilsignalen worden op het co-polarsignaal AM gemoduleerd via de microgolf -pin
diode schakelaars. 
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P a powersplitter, 
F • f•sedra•ier 180 graden, 
H .. hybrid, 
LO= lok•le oscill•tor. 

Pin 
diode 
scha
kelaar 

ftg. 2-11 

schakellogika 

Tracking systeem via AM modulatie 

2.5. Konklusie 

De verschillende automatische volgsystemen zijn behandeld, nu volgt er een afwe 
gingvan de verschillende automatische volgsystemen. Het monopuls multihoornsys
teem is niet aan te bevelen, daar bij deze systemen meer apparatuur nodig is. Bij mono
puls multihoornsystemen is het verkrijgen van een nauwkeurig verre stralingsdiagram 
gekompliceerder, dan bij een systeem gebaseerd op multimode techniek. Monopuls 
systemen zijn onder te verdelen in 4,3,2 en 1-kanaals automatische volgsystemen. De 
beschreven 1-kanaals volgsystemen zijn op het eerste gezicht eenvoudige systemen, 
maar met de gebruikte techniek is weinig ervaring. De richtnauwkeurigheid wordt 
afhankelijk van de tijdsduur van de gebruikte tijdsintervallen bij modulatie en de
modulatie. Onzekerheid bestaat er ten aanzien van de invloed op de werking van een 
PLL-ontvanger, wanneer het som-signaal geschakeld wordt. Het vergt nader onderzoek 
om de richtnauwkeurigheid van deze systemen te kunnen bepalen. De voorkeur gaat 
uit naar een 2-kanaals automatisch volgsysteem zie Fig 2.12 Er worden LNA versterk
ers toegepast om de systeemruistemperatuur laag te houden. Er worden tevens 2 
onderloop ontvangers voor synchrone detektie toegepast. 

Met dit systeem is al veel ervaring opgedaan en het is eenvoudig toe te passen. De 
systeemruistemperatuur is eenvoudig te bepalen (zie hoofdstuk 4). Van de bovenloop 
en onderloop is bekend, wanneer deze uit loek vallen ( zie gegevens over de betreffende 
PLL ontvangers). De nauwkeurigheid van dit tracking-systeem hangt samen met de 
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fig~ 2-12 
Het voorgestelde 2-kanaals autotrack volgsysteem 

PLL-bandbreedte en de postdetektie bandbreedte (zie hoofdstuk 4). 
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3. BEPALINGVAN DE RICHTNAUWKEURIGHEID 

3.1. Inleiding 

Nu de keuze van het volgsysteem is gemaakt, is het van belang de richtnauwkeu
righeid te bepalen. Om de richtnauwkeurigheid te kunnen bepalen, is het nodig de opti
male PLL bandbreedte te berekenen. Als deze bekend is kan voor de onderloop de beno
digde postdetektie filtering bepaald worden. Dan kan de theoretische bepaling van de 
hoekjitter geschieden. Hiermede is de theoretische richtnauwkeurigheid van het 
volgsysteem gekarakteriseerd. 

3.2. Bepaling optimale PLL bandbreedte 

Het signaal van de oscillator is als volgt voor te stellen: 

S(t)= Asin((l)t+(/)(t)) . 

Hierin is (/)( t) de faseruis en <l>TIJ = 0, 
(I) de lokale oscillatorhoek frekwentie, 
en A de amplitude van het signaal. 

Het eenzijdige faseruis-spektrum kan als volgt voorgesteld worden [53] 

Met: 
S<P((I)) = faseruis-vermogens-spektrum als funktie van omega. 
cl ... c4 zijn positieve konstanten. 

(3.1) 

(3.2) 

In [54] wordt de overdracht van een 2-de orde PLL-loopfilter berekend welke is: 

(3.3) 

met Br. de PLL ruisbandbreedte. 

De bijdrage van de faseruis na PLL filtering is als volgt:[56] 

+co 

a 4> 2= 2~ _[ S<P((I) ). I 1 - H((l)) 12d (I) , (3.4) 

met: 
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ftg. 3-1 
Fase ruisspectra bij 2 PLL bandbreedtes 

H(<.t>) _de overdracht van de PLL; 

S!f>(<.t> )= Sà(<.t> )+Ssat(<.t>) 

en 

Sa(<.t>) het fase ruisspectrum van de lokale oscillator in de ontvanger, 
Ssa1C<.t>) het faseruisspectrum van de lokale oscillator in de satelliet. 

Het totale ruisvermogen is: 

a tot
2= a the/+a fas/ • 

BIF/2 litF/2 

-
2 

71~ j Sthe/<.t>) I H(<.t>) 12d <.t>+2 j S!f>(<.t>) 11-H(<.t>) 12d <.t> 
1T c 0 0 

ti 

!t 

·~ ~~ 1' 
H1 ~"" 

i+ E.Il ft 
tt IT 

:f;: 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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met: 
B1pf2 de bandbreedte van de lP-versterker, 
7) c het spectrale thermische ruisvermogens dichtheid, 
Cc het carrier draaggolf vermogen, 
StherCoo) is het spectrale thermische ruisvermogen als funktie van w. 

De totale ruis is minimaal als: 

aca tol) -o 
a CHr.) 

Als voorbeeld zie Fig. 3.1 en Fig 3.2. 

ftg. 3-2 

( 

Ruisvermogen van het ontvangen signaal als funktie van PLL bandbreedte 

(3.8) 

Hieruit volgt dat de fase ruisvariantie afneemt met toenemende Er_ en de thermische 
ruis variantie toeneemt met toenemende Er_. Het optimum is bereikt als de afname van 
de fase ruis variantie gelijk is aan de toename van de thermische ruis variantie. 

aca the/) aca fase
2

) 

aCBr.) acBr.) 
(3.9) 

Wordt dit verder uitgewerkt, en wordt er gebruik gemaakt van een oscillator met zeer 
lage fase ruis als beschreven door B. Neubig [53], dan bedraagt de optimale PLL band
breed te onder clear sky kondities ongeveer 180 Hz . 

De verhouding signaalvermogen/ ruisvernogen ~ voor de PLL detektor bedraagt dan: 

( ~ ) = ( !2. )-lOlog(bandbreedtePLL) 
N 7) 

Voor de afleiding van S:.= 54,6dBHz zie hoofdstuk 4. 
7) 

(3.10) 
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Konklusie: 

C ==(54,6- lD.log 180) dB = 32,04 dB. 
N 

3.2.1. Postdetektie ftltering 

Bij een automatisch volgsysteem wordt over het algemeen postdetektie filtering toe
gepast om de ruisbandbreedte na detektie te beperken. De breedte van een postdetektie 
laagdoorlaat filter ligt tussen de 0,1 en 10 Hz (meest gebruikelijk is 1 Hz). De 

verhouding signaalvermogen/ruisvermogen .s;_ is dan: 
N 

.s;_ = .s;_-lülog(postdetektiebandbreedte) 
N n 
Bij een postdetektie bandbreedte van 1 Hz bedraagt de verhouding 
c -

(_) ==(54,6- lülogl) dB = 54,6dB. 
N 

Konklusie: 

Met postdetektie filtering is de ~ te verbeteren. 

De hoekjitter kan nu bepaald worden. 

3.2.2. Bepaling theoretische hoekjitter (richtnauwkeurigheid) 

(3.11) 

(3.12) 

Bij de bepaling van de hoekjitter onder clear sky kondities wordt uitgegaan van het 
stralingsdiagram weergegeven in Fig.2.7. Wordt er een PLL-bandbreedte van 180 

Hz aangenomen voor het ~>signaal, dan bedraagt de .s;_ voor de PLL detektor 32,04 dB. 
N 

Wordt er geen postdetektie filtering toegepast, dan bedraagt de ~ na coherente detektie 

32,04 dB. Wordt daarentegen postdetektie filtering toegepast, dan wordt de .s;_ 
N 

verhouding beter. De C/N verhouding is afhankelijk van de postdetektie bandbreedte. 
Fig 3.3 geeft de richtnauwkeurigheid in een circulair diagram weer als funktie van de 

.s;_ verhouding na postdetektiefiltering. De bandbreedte van post-detektie filtering is 
N 
respectievelijk: 
oo , 100 , 50 , 10 , 5 , 1 , 0,5 , 0,1 Hz. 
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Tabel 3.1 invloed postdetektie bandbreedte op de~ . 
N 

l Postdetekt~-;r ~ [ 

I bandbreedte I I 
I 00 I 32.,0 I 

100 I 34,6 I 

50 I 37,61 
10 1 44,6 1 
5 I 47,6 I 

11 54,611 
57,6 

1 
0,5 
0,1 

I 

1 64,6 1 

Bij de bepaling van de theoretische hoekjitter nemen we een postdetektie filter aan 
van 1 Hz . In Fig. 2. 7 is de te verwachte TE11 mode en de LlX , Ll Y signalen weer
gegeven die afgeleid zijn uit de TM01 en de TE21 mode die eerder beschreven zijn. De 
maximale ontkoppeling tussen L en LlX en Ll Y is 51 dB (zie [51 ]). Onder clear sky 
kondities is de signaal ruis verhuiding 54,6 dB, dit betekent dat op 54,6 dB onder het 
draaggolf vermogen van het bakensignaal een horizontale lijn te tekenen is, als de 
onderloop PLL bij 0 dBm C/N uit loek valt. Is dit bij 5 dB, dan teken op (54,6 - 5) dB 
= 49"6 dB onder het carrier vermogen een horizontale lijn. Het snijpunt met het ver
schildiagram ( LlX , Ll Y ) levert de minimaal te verwachten hoekjitter op. Deze 
bedraagt bij een PLL bandbreedte van 180 Hz en 1 Hz postdetektie filtering: ongeveer 
0,001 graad. 
In de praktijk is deze hoekjitter groter, deze afwijkingen ontstaan door: 
-servo-motoren kunnen de snelle afwijkingen niet volgen, 
-windstoten, 
-starheid en traagheid van de mechanische konstruktie, 
- stoorsignalen, 
- niet groot genoeg zijnde ontkoppeling tussen som- en verschil signaal. 
- regelsysteem veroorzaakt richtfouten. 
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ftg. 3-3 

Clear sky richtnauwkeurigheid 

3.3. Konklusie 

post-detekti e 
bandbr eedte: 

----onei ndi g breed 
---100Hz 
---50Hz 

10 Hz 
S Hz 
1 Hz 

fouthoek (LoGJ 
i n (graden) 

In dit hoofdstuk is een aanzet gegeven om de theoretische richtnauwkeurigheid te 
bepalen. Deze is onder andere afhankelijk van: 

1 -de EIRP van het bakensignaal van de satelliet, 
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2 -stralingsdiagram van het antenne systeem, 
3 -het medium verlies, 
4 -het ruisgetal van het ontvangsysteem, 
5 -de PLL bandbreedte, 
6 -de post-detektiebandbreedte, 
7 -de ontkoppeling tussen som- en verschilsignaal, 
8 -de golflengte, 
9 -de starheid en traagheid van de mechanische konstruktie, 
10 -het regelsysteem. 
11 -de regelsnelheid van de servomotoren, 
12 -windstoten, 
13 -stoorsignalen. 

Bij de bepaling van de richtnauwkeurigheid is er van uitgegaan dat punten 9 - 13 als 
ideaal beschouwd mogen worden. De richtnauwkeurigheid wordt bepaald door het 

stralingsdiagram van het antenne systeem aan de ene kant en de te behalen ~ 
verhouding na synchronedemodulatie aan de andere kant. Met het stalingsdiagram van 
Fig 2.7 aan de ene kant en een PLL-ontvanger met een PLL-bandbreedte van 180Hz en 
een post detektie bandbreedte van 1 Hz ( levert onder clear sky kondities een C/N 
verhouding van 54,6 dB) aan de andere kant, en met gegevensomtrend het uit loek val
len van de PLL onderloop ontvanger, kan de richtnauwkeurigheid bepaald worden. 
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4. EEN 2-KANAALS AUTO-TRACKING SYSTEEM 

4.1. Gegevens van de satelliet 

Wil men een ontvang systeem moduleren, dan zijn gegevens van de satelliet nodig: 
- De Olympussatelliet zendt 3 bakensignalen uit, de frekwentie van de 3 uitgezonden 
bakensignalen zijn [44]: 

B0 = 12.501,866 MHz 
B1 = 19.770,393 MHz 
B2 = 29.655,589 MHz 

Baken B0 wordt gebruikt voor tracking, de motivering daarvoor is dat: baken B1 met 
een frekwentie van 933 Hz wordt geschakeld tussen horizontale en vertikale polarisatie. 
Door dit schakelen in de ontvanger, zal een automatisch volgsysteem dat gebruik maakt 
van baken B1 komplexer zijn, dan een automatisch volgsysteem waarbij niet geschakeld 
wordt tussen de horizontale en vertikale polarisatie (de andere bakenfrekwenties wor
den niet geschakeld). Baken B2 heeft een hogere frekwentie, maar wordt met 14 dB 
meer vermogen uitgezonden als baken Bo· Ondanks dit grotere zendvermogen is een 
automatisch volgsysteem gekozen dat gebaseerd is op het baken Bo. omdat baken Bo 
lager in frekwentie is en daardoor minder onderhevig is aan demping door hydro
meteoren. 
De positie van de Olympus-satelliet wordt gegeven door: 

19° 00' ± 0° 30' WEST, 
00° oo· ± 0° 30' OOST, 
dit correspondeert metazimuthen elevatiehoeken te Eindhoven: [ 7] 

azimuth 30° 14' ± 0° 40' west t.o.v. zuid 
elevatie 26° 48' ± 0° 40' 

-De stabiliteit van de frekwentie van het bakensignaal B0 [ 44 ]. 

I Periode 
I elke 24 uur 
I over elk jaar 
I gedurende 7 jaar 

-De EIRP. 

signaal B0 I 
± 1,2 kHz I 
± 36kHz I 

± 120kHz I 

Van de satelliet is bekend dat hij over de gehele zichtbare aarde (dus ook op de rand) 
met een minimale EIRP van 10 dBW uitzendt. Nederland ligt niet op de rand, dit geeft 
1 dB meer te ontvangen vermogen, zie Fig 4.1 . Daarom is in Eindhoven een minimale 
EIRP van 11 dBW te verwachten. 

- De stabiliteit van de EIRP van het bakensignaal van de satelliet [ 44 ]. 
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flg. 4-1 
Bedekkings gebied van bakensignaal Bo [ 44] 

EIRP variatie I 

± 0,05 dB 1 

± 0,5 dB I 
± 1 dB I 
± 2 dB 

-De polarisatierichting en nauwkeurigheid hiervan. 

·I 

.. 

., 

·• 

Het uitgezonden baken-signaal B0 is lineair gepolariseerd, met polarisatierichting Y. De 
richtingsnauwkeurigheid vandeY -polarisatie bedraagt ± 0° 30' zie [ 44 ]. 
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Verder wordt nog opgegeven, dat er AM modulatie van 12 kHz voor kan komen op 
het bakensignaal, welke veroorzaakt wordt door het schakelen van de TWT power sup
ply. Het is daardoor aan te bevelen, geen bandfi.lters breder dan 10 kHz te gebruiken 
voor PLL detectie e.d. . 

4.2. Principiele werking van de tracking-ontvanger 

Om een automatisch volgsysteem beter te begrijpen wordt voor de duidelijkheid nu 
eerst een 2-kanaals tracking systeem behandeld. De regeling geschiedt hierbij over een 
as (elevatie of azimuth). In de mode-coupler worden de TE11 en de TE21 mode signalen 
uitgekoppeld, daarna worden deze gefilterd en gemengd naar IF band, daar vindt 
grote versterking plaats, gevolgt door een PLL voor synchrone detektie. Als eerste wor
den de gegevens van de Olympus satelliet welke nodig zijn voor een tracking systeem 
behandeld. Voor het TE11 signaal wordt het beschikbaar ontvangen vermogen berekend 
(linkbudget). Vervolgens wordt de systeemruistemperatuur Ts voor een 2-kanaals sys
teem berekend zie Fig.2. 9. 

Aan de trackingontvanger moet de eis worden gesteld, dat de verhouding van de ver
sterkingsfaktoren van de som- en de verschilsignalen, ondanks de grote versterking en 
filtering, konstant moet blijven. Dit steit een heel hoge eis aan de onderlinge gelijkheid 
van de verster kers in de som- en de verschilkanalen. Voor de versterkers worden 
banddoorlaatfilters geplaatst om de ruisbandbreedte te beperken. Deze hebben tot doel 
zo min mogelijk ruis mee te versterken. 

De ontvanger is in de volgende delen te spitsen. 
a- microgolfgedeelte, 
b- mengtrap, 
c- versterking en filtering, 
d- PLL detektie. 

4.2.1. Het microgolf gedeelte van de ontvanger 

Na opwekking van het signaal in de belichter moet de gewenste mode worden uit
gekoppeld. De modeuitkoppelaar wordt direct achter de belichter geplaatst. De diameter 
van de golfpijp en de afmetingen van de mode-uitkoppelaar, dienen zo groot gekozen te 
worden, dat alleen de TE11 en de TMo1 en de TE21 mode zich kunnen voortplanten, 
andere modi dienen gedempt te worden. 

Bij het ontwerp van de ontvanger moet er rekening mee worden gehouden, dat een 
deel van het oscillatorvermogen via de mengtrap naar de mode-uitkoppelaar gaat. Door 
de mode-uitkoppelaar wordt weer een deel hiervan gereflekteerd naar de mengtrap. 
Hierdoor kan de werking van de mengtrap verstoord worden. Vandaar dat het aan te 
bevelen is een isolator tussen de uitkoppelaar en de mengtrap op te nemen. De isolator 
heeft als tweede voordeel een betere aanpassing van de mengtrap en een betere ontkop
peling tussen de som- en de verschilsignalen. 

Aan de modeuitkoppelaar worden de volgende eisen gesteld: 
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-Maximaal uitkoppel rendement voor het I: -signaal en de verschilsignalen !:lX,/1 Y. 
-Voldoende ontkoppeling (45 dB) tussen som- en verschilsignalen. 

Voor de konstruktie van de mode-uitkoppelaar zijn vele methodes, maar dit valt 
buiten het bestek van dit onderzoek. De methodes kenmerken zich door op de plaats 
van maximale veldsterkte in de golfpijp een uitkoppeling (meestal door sleuven in de 
golfpijp) aan te brengen. Dan worden via "magie-T's" de som- en verschilsignalen ver
kregen. 

Het signaal dat van de mode-uitkoppelaar komt, kan op twee manieren verder 
getransporteerd worden: 
- via golfpijp geleiding, 
-via coaxiale geleiding (na golfpijp-coax overgang). 

Beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen. De voornaamste kenmerken worden in 
het kort aangeven. 

- Golfpijp geleiding, heeft in het algemeen lagere verliezen dan coaxiale geleiding. 
-Kosten van golfpijpgeleiders zijn in het algemeen hoger dan van coaxiale geleiders. 
- golfpijpkonstruktie is moeilijker, omdat golfpijp niet flexibel is zoals coaxiale 

geleiders. 

Over het algemeen is het eenvoudiger en meestal goedkoper het microgolf gedeelte 
van de ontvanger met behulp van coaxiale geleiders of microstip line uit te voeren, ten
zij andere overwegingen golfgeleiding nodig maken,- zoals lage systeemruis. 

4.2.2. de mengtrap 

De mengtrap wordt behandeld in hoofdstuk 5. 

4.2.3. Versterking en filtering 
Voor het middenfrekwent (IF) gedeelte zie hoofdstuk 6. 

4.2.4. PLL-gedeel te 

Het PLL-gedeelte dient voor synchrone demodulatie. Hier vindt bandbegrenzing en 
filtering plaats. Voor verdere behandeling van de PLL zie [54]. 
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4.3. Linkbudget van de Olympus sa telliet 

Nu wordt het linkbudget opgesteld voor het bakensignaal Bo. hiervoor zijn van 
belang: 
- EIRP 
- Pree space loss 
- Antennewinst 
- Richtverlies van grondstationantenne 
-Atmosferische absorptie 

4.3.1. Berekening beschikbaar vermogen 

Berekening van het beschikbare vermogen, hierbij zijn nodig: 

-De vrije ruimtedemping. 

Het transmissieverlies zonder atmosfeer (free space loss) wordt als volgt gedefinieerd, 
zie [ 4 ]: 

met: 
f0 is 12,501866 GHz, 
p de afstand Eindhoven- satelliet: 38910 km, 
c de lichtsnelheid 300.000 km/s, 

ct' wordt dan gelijk aan: 
ct'= 4,1519.1020 = 206,2dB 

- De antennewinst. 

De antennewinst wordt als volgt gedefinieerd: 

De antenne die gebruikt gaat worden, heeft een diameter D van 5,5 meter. Het rende
ment "f'/ van de antenne is een funktie van het apertuurrendement en de "spill over" 
rendement: "f'/ = "f''A x "f'/s zie [ 8] H.l5 en fis de bakenfrekwentie in Hz. 
stel "f'/ is 55% = 0,55 
Ga(O,O) = 2,356.105 = 53,74 dB. 
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- Richtverlies. 
Dit wordt veroorzaakt doordat de antenne niet optimaal op de satelliet gericht staat. 

Het richtverlies hangt af van de antenne bundelbreedte en de satelliet afwijking. 
Veronderstelde maximale richtverlies is 0,1 dB. 

- Verlies door atmosferische absorptie. 
Dit wordt veroorzaakt doordat regen en gassen in de atmosfeer absorptie tot gevolg 

hebben. In Fig.4.2 is de demping door atmosferische absorptie als funktie van de 
frekwentie uitgezet. Bij 12,5 GHznemen we aan dat de demping 0,2 dB bedraagt. 

-TempentUre: 1D" C 
Praaure: sea lcYcl: I lbD 

Waacr vapour: 7.5 alm' 
150 mm/h ~"' H~C 
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Demping tengevol ge van gasvormige samenstellingen en neer
slag . 
curve A: regen 
curve B: mist 
curve C: gassen 

fig. 4-2 
Demping dB! km door atmosferische absorptie 

- Kruispolarisatie ver lies. 
Het uitgezonden bakensignaal is lineair gepolariseerd. Tengevolge van propagatie 

door de atmosfeer en onvolkomenheden van het reflectorantenneoppervlak ontstaat 
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kruispolarisatie. Deze kruispolarisatie veroorzaakt verlies. Verondersteld wordt een ver
lies van 0,2 dB. 

- Uitkoppelverlies. 

Dit ontstaat doordat het TE11 signaal wordt uitgekoppeld. Hierbij is het over
gangsverlies van golfpijp naar coaxiale geleiding inbegrepen. Het veronderstelde verlies 
is 0,5 dB. 

Met het bovenstaande is het beschikbare vermogen na de uitkoppelaar te bepalen. 

I Satelliet EIRP 
I Vrije ruimtedemping 

I 
Antennewinst 
Richtverlies 

I Atmosferische absorptie 
1 Kruispolarisatieverlies 
I uitkoppelverlies 

I Beschikbaarvermogen 

11 dBW I 
206,2 dB I 

53,7 dB I 
0,1 dB 
0,2 dB I 

0,2 dB 1 

0,5 dB I 
- 142,5 dBW = -112,5 dBm I 

-Verlies in mode-uitkoppelaar. 

Dit wordt veroorzaakt doordat bij de mode-uitkoppeling van het (TE21 ) een verlies 
optreedt. Dit verlies is afhankelijk van de konstruktie-nauwkeurigheid van de uitkop
pelaar. Verondersteld is een mode-uitkoppelverlies voor de TE21 mode van 2 dB. 

4.3.2. De systeemruistemperatuur 

De systeemruistemperatuur is afhankelijk van de keuze van de schakeling. 
Als voorbeeld wordt de schakeling uit Fig. 2.9 gebruikt. 

Nu wordt de systeemruistemperatuur van de ontvanger berekend, dit geschiedt als 
volgt: 
De systeemruistemperatuur Ts is op te splitsen in 3 groepen; te weten: 

- De antenneruistemperatuur TA' Deze bestaat uit ruis van de troposfeer, ruis 
tengevolge van thermische aardstraling en uit "man made" ruis. 
- Thermische ruis tengevolge van verliezen in de verbinding tussen de belichter en de 
mengtrap van het microgolfgedeelte. 
- De effectieve ingangsruistemperatuur van de ontvanger TE· 

De temperatuur T5 wordt bepaald op een referentie vlak direkt achter de uitkoppelaar. 
Voor TA wordt een ruis temperatuur aangenomen van 60 K voor meer dan 99% van de 
tijd, zie [ 9 ] H.4 
Als coaxiaal-kabelverlies in de verbindingen tussen de systeem delen wordt steeds een 
verlies van 0,1 dB aangenomen. 
Het fi.lterverlies is gesteld op 0,4 dB. 
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Voor de isolator nemen we een verlies aan van max. 0,5 dB. 
Dit geeft een totaal verlits tot de mengtrap van ( 0,1 + 0,4 + 0,1 + 0,5 + 0,1)= 1,2 dB. 
Voor de mengtrap nemen we een conversieverHts van 3,4 dB aan (zie hoofdstuk6). Na 
de mengtrap volgt een versterker. Deze kan een NF (Noise Faktor) bezitten van 1,5 dB 
en een gain van 120 dB. (zie hoofdstuk 5) 
Verdere trappen in de signaalbewerking geven bijna geen bijdrage meer aan de systeem
ruistemperatuur Ts. 
Gesteld wordt, dat T 0 = 290 K bedraagt. Dan is de systeemruistemperatuur te berek
enen. Dit geschiedt als volgt, zie Fig. 4.3. [9]. 

Antenne 

12,5 Ghz 
I 
I 

Referentie
vlak 

I 
I 
I 

I 
INF: 1.~ dB 
G = 120 dB 

ftg. 4-3 
onlvangermodel voor ruisberekening 

In deze formule geldt : 

= Lt 
= NTR.~ 

= 100,12 
= 1 ,2.100,34 
= 100,15 

1,32 
2,63 
1,41 

10-0.12 

10-o,34 
1012 

=0,759 
=0,457 

Met NTR de extra ruis boven de thermische ruis ten gevolge van de diodes in de 
mengtrap zie hoofdstuk 5. 

Fsyst = 4,65 

De systeemruistemperatuur op de ingang van de ontvanger bedraagt dan: 
TE= (Fsyst- 1) To = 3,65 x 290 K = 1348 K 

De effectieve systeemruistemperatuur bedraagt dan: 
Ts = TA+ TE= (60 + 1348) K = 1408 K = 31,4 dBK 

Het ruisvermogen per Hz is: 
k.Ts = 1,37.10-23 . 1408 = 1,93.10- 20 W/Hz = -197,1 dBW/Hz = -167,1 dBm/Hz. 
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De spectrale dichtheid van de ruis- en signaalniveaus zijn nu op de diverse trappen van 
de ontvanger uit te rekenen, dit geschiedt als volgt: 

Si= G 1 ...... Gi. S0 

'T)i = G1 ...... Gi • 'T)o 

Met: 
S0 het signaal vermogen van het bakensignaaL 
1) 0 de spektrale ruisvermogensdichtheid. 
G 1 ..... Gi de versterking/verzwakking van het ontvangerelement. 

Tabel 1: Signaal- en ruisvermogens op diverse punten in de ontvanger. 

I Signaal vermogen 

I op ~unt 

2 
3 
4 

Somsignaal 
(dBm) 

-112,5 
-113,7 
-117,1 

2,9 

Ruis-somkanaal I 
(dBm/Hz) I 

-167,1 
-168,3 1 

-171,7 I 
-51,7 1 

Het draaggolfvermogen (som-signaal) gerelateerd aan de spectrale vermogensdichtheid 

(ruis in het som-signaal)~ bedraagt (2,9- (-51,7)) dBHz = 54,6 dBHz. 
'T) 

Nu is de systeemruis in de ontvanger bepaald. De faseruis die door de lokale oscilla
tor veroorzaakt wordt, kan een aanzienlijke invloed hebben op de werking van de PLL 
ontvanger. In Hoofdstuk 3 wordt de optimale PLL bandbreedte bepaald. 

4.4. Konklusie 

Na een behandeling van een 2-kanaals automatisch volgsysteem werd het linkbudget 
van de olympus satelliet bepaald. Verwacht wordt een beschikbaar vermogen op het 
referentievlak zie(Fig.4.3)van -112,5 dBm. De systeemruistemperatuur op het referen
tievlak bedraagt: 
1348 K. 

De ~ bedraagt 54,6 dBHz. 
'T) 
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5. DE MENGTRAP 

5.1. Inleiding 

De ontwikkeling van de mengtrap is gedaan door majoor Ed.win Armstrong. Het voor
naamste doel er van was in het verlooen, het omlaag mengen van het RF-signaal naar 
basisband. Later worden mengtrappen gebruikt om het ontvangen signaal naar de 
"intennediate frekwentie (IF)" (midden frekwentie) te mengen, maar ook om de sig
nalen omhoog te mengen. Bij de middenfrekwentie kan er eenvoudiger versterkt wor
den, met een lagere ruis en grotere gevoeligheid, om daarna verder gedemoduleerd te 
worden naar basisband. 

Het conversie verlies was in 1940 ongeveer 20 dB, in 1950 ongeveer 6 dB, en nu 
worden er image-rejection mengtrappen gemaakt die een conversieverlies bezitten van 4 
dB. 

Het primaire doel van de mengtrap in dit hoofdstuk is: 
het naar beneden mengen van een signaal op 12,5 GHz naar een signaal op een IF 
frekwentie van 10 MHz, waar het kan worden versterkt of andere signaalbewerkingen 
kunnen plaatsvinden. 

De mogelijkheid om een signaal in frekwentie op te schuiven, met zo min mogelijke 
toevoeging van ruis of vervorming is belangrijk, omdat de eigenschappen van de ver
sterkers, fiJters en detektors alle verschillend zijn, op de verschillende IF frekwenties. 
Om de beste resultaten te verkrijgen is het vaak noodzakelijk het signaal in frekwentie 
op te schuiven, naar een frekwentieband, waar de eigenschappen van de komponenten 
(versterkers, filters ed.) het best en eenvoudigst kunnen worden gerealiseerd. 

5.2. De werking van de mengtrap 

De mengtrap is in wezen een vermenigvuldiger, zie Fig. 5.1 . 

MULTIPLIER 

A(t) COl ~»af A(t) COl (Oia- o;p) t 

A(t) CM 011 t coe .,,.t= A(t) [ + CM (oo1 - Glp)t + + - (•1 + OJ,.)t ] 

fig. 5-1 
Principe schema van een mengtrap I 12] 

De figuur geeft een analoge vermenigvuldiger met 2 harmonische signalen weer. Het 
signaal A(t)cos (l)pt, toegevoerd aan poort RF heeft een radiale frekwentie van (I)P ~n het 
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signaal is gemoduleerd op de draaggolf. De andere ingang van de tweepoort is de lokale 
osillator (LO) aangesloten, dit is een ongemoduleerd signaal afkomstig van de lokale 
oscillator met een radiale frekwentie oo 5 • Na vermenigvuldiging bestaat het signaal uit 
een som- en een verschilfrekwentie. De som-frekwentie wordt weggefilterd (bij omlaag 
mengen) door het IF fi.lter, en de verschilfrekwentie wordt doorgelaten. In de mengtrap 
worden niet lineaire elementen gebruikt, vandaar dat het signaal moet worden gefi.lterd 
van de ongewenste komponenten, alleen het signaal dat de frekwentie komponent 
(oo 5-(c)P) bevat, wordt doorgelaten. Soms zijn ook andere produkten gewenst. 

Voor de mengtrap wordt meestal de Schottky-barrier diode toegepast vanwege de 
kleine bariere kapaciteit. Deze zijn toepasbaar tot hoge frekwenties en zijn goedkoop. 
De eenvoudigste mengtrap bestaat slechts uit één diode, zie Fig. 5.2 . 

RF 

LO 

RF~~F 
~~ ~l 
~LO -

.. ~~ 
IF 

J1 
LO 

Diverse typen mengtrappen: a enkele ftg. 5-2 

IF 

(o) 

(b) 

(c) 

diode mengtrap, b enkel gebalanceerde mengtrap, c dubbel gebalanceerde mengtrap [ 12] 

Gebalanceerde mengtrappen geven betere n~ultaten in vergelijking met mengtrappen 
met een diode. Een gebalanceerde mengtrap heeft een betere RF/IF isolatie en heeft een 
iets betere AM ruis onderdrukking van de LO. Bij gebalanceerde mengtrappen wordt 
het vermogen verdeeld over 2 diodes en hierbij maakt men beter gebruik van het 
ontvangen vermogen. Gebalanceerde mengtrappen worden verdeeld in enkel gebalan
ceerde en dubbel gebalanceerde mengtrappen. De enkel gebalanceerde mengtrap gebruikt 
2 diodes, de dubbel gebalanceerde mengtrap gebruikt 4 diodes, zie Fig. 5.2 
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5.3. Gebalanceerde mengtrappen 

De gebalanceerde mengtrappen worden onderverdeeld in enkelvoudige gebalanceerde 
mengtrappen, welke gebaseerd zijn op 90° (kwadratuur) en de 180° hybrids en de dub
bel gebalanceerde mengtrap, waarbij de diodes in een ring staan. Deze laatste heet ook 
wel de "star"-konstruktie. Alle andere ontwerpen zijn van deze 2 basis-konfiguraties 
afgeleid. De meest gebruikte mengtrap is de enkel gebalanceerde mengtrap. Voor een 
goede theoretische behandeling van de gebalanceerde mengtrappen kan het beste [ 12 ] 
H. 7 geraadpleegd worden. 

5.4. De ruistemperatuur van de mengtrap 

In de mengtrap wordt ruis geproduceerd de shot noise, ten gevolge van de diodes die 
worden toegepast. Shot noise is behandeld in [ 11 ]. 

PM 
T ss a= .."........,=-=::---

k.B.G1mn 

met: PM is het ruis vermogen; 
T sss is de temperatuur in Kelvin; 
kis de konstante van boltzmann; 
Bis de SSB bandbreedte; 
G1mn de konversie versterking tussen input bij Cl>m en uitgang Cl>n· 

De SSB ruis temperatuur kan ook anders geformuleerd worden, te weten: zie [12] H. 7 
Het uitgangs ruistemperatuur van de mengtrap, min het ruistemperatuur aan de ingang 
van de mengtrap, gedeeld door de versterking. 

Ln TL-TsCGcr+Gc) 
T sss= -= ------:::::-----

Gcr Gcr 

Voor def. parameters zie Fig. 5.3. met: 

TL= CTs+Tsss)Gcr+Ts.Gci 

Dit is de uitgangsruistemperatuur van de mengtrap. Een mengtrap is feitelijk een 3-
poort, met 2 ingangen en 1 uitgang. De uitgangs ruistemperatuur van de verzwakker 
is:( zie Fig 5.4a) 

1 
T(l-G1-G2 ) ; Gt,G2<2 

De mengtrap kan op dezelfde manier behandeld worden, maar de ruisbronnen zijn niet 
hetzelfde als een eenvoudige thermische ruisbron van een verzwakker. Om deze ver
schillen in rekening te brengen, wordt het uitgangsruistemperatuur geschreven als: 

T LM= T d( 1-Gcr-Gli) 

Met: 
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T~ 
T~ 

(b) DSB 

ftg. S-3 
Definitie ruis temperatuur berekening [ 12] 

T 

~ 
~ 

(a) 

r.~-~ RF 

ftg. 5-4 
Ruisende 3-poort [ 12] 

T d de effectieve diode ruistemperatuur. 
Voor een ideale diode, met geen serieweerstand of junktie kapaciteit is Td tussen de 300 
en 400 K. Algemeen wordt een Td aangenomen van 350 K. Voor T888 verkrijgen we 
dan: 

Tsss= Td[L'-2] 

met L' het konversie verlies van de twee poort., L ' > 2 
De 2 ontstaat doordat er 2 bronnen zijn en een uitgangspoort. 
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5.5. Ruis in een mengtrap en ontvanger 

ftg. 5-5 
Ruis model voor ontvangermodel [ 12] 

De mengtrap kan in SSB toepassing gebruikt worden. We veronderstellen een 
ontvangermodel zie Fig. 5.5 met hierin: 
Ta de antenneruistemperatuur; 
TssB de ruistemperatuur t.g.v. de SSB mengtrap; 
T1F de ruistemperatuur t.g.v. de middenfrekwent versterkers; 
L het konversie verlies in de mengtrap. 

Ta Moet met 2 vermenigvuldigd worden omdat de antenne ruis aanwezig is in beide 
banden, de spiegelbeeldband en de RF ingangsfrekwentieband. 
Voor een mengtrap zonder spiegelbeeld frekwentie is de systeem ruistemperatuur: 

Het verschil is dat de spiegelbeeldfrekwentie er eerst wordt uitgefilterd. Een image 
rejection mengtrap, mengt alleen de boven resp. onder band terug en daardoor wordt de 
spiegelbeeldband onderdrukt, hetgeen ook gebeurt met een spiegelbeeldfilter. 

Als IF frekwentie is 10 MHz gekozen. Daar op 12,5 GHz moeilijk een smalbandig 
bandfilter doorlaat te realiseren is, die de bovenband doorlaat en de onderband dempt, 
moeilijk te realiseren is, vandaar dat er gekozen is voor een image-rejection mengtrap, 
deze mengt alleen de onder- of de bovenband terug. 
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5.6. Ruisgetal van de mengtrap 

Verondersteld is, dat in de spiegelbeeldfrekwentie geen ruisvermogen aanwezig is en 
dat de mengtrap ruis alleen voorkomt in de RF frekwentieband. De uitgangsruistem
peratuur is dan: Gc(T ssa+ T 0 ), met: 
Ge de konversie versterking (een verlies voor diode mengtrappen ); 
Het ruis getal is: 

Tssa 
Fssa=--+1 

To 

substitutie van Tsss geeft: 

(L'-2).Td 
Fssa= To +1 · 

Als T d= T 0 gaat de vergelijking over in Fssa= L'-1 . Dit verschilt aanzienlijk in het 
geval van een verzwakker waar F=L' . Het is niet geldig bij deze definitie, om te veron
derstellen dat de mengtrap ruisfaktor F ongeveer gelijk is aan de konversie verlies, zelfs 

T 
als T d dichtbij T 0 ligt. Soms wordt de verhouding ~ de mengtrap ruistemperatuur 

To 
verhouding genoemd of excess noise faktor. 

5. 7. Ontwerp kriteria 

Een gebalanceerde mengtrap mengt niet alleen het gewenste signaal omlaag, maar 
ook de spiegelbeeld-frekwentie. In de spiegelbeeld-frekwentie kunnen andere signalen 
voorkomen, welke het gewenste signaal kunnen beïnvloeden. maar ook het ruisvermo
gen in de spiegelbeeldband wordt er ook bij gemengd. 

In hoofdstuk 7.3 van [12] wordt de dubbel gebalanceerde mengtrap besproken. In 
hoofdstuk 7.3.5 van [12] wordt de Image-rejection mengtrap besproken. De Image 
rejection mengtrap mengt de spiegelbeeldband niet mee en de werking heeft geen 
invloed op het gewenste signaal. De image-rejection mengtrap is een Single Side Band 
(SSB) mengtrap, waarbij keuze gemaakt kan worden tussen boven- en onder zijband. 

5.7.1. Ontwerp van de gebalanceerde mengtrap 

Ontwerpen van gebalanceerde mengtrappen worden gegeven in [10] [12] [13]. In Fig 
5.6 is een dimensionering van een gebalanceerde mengtrap weergegeven. In Fig 5. 7 is de 
ontworpen gebalanceerde mengtrap weergegeven. De spoorbreedte wordt voornamelijk 
bepaald door de E waarde en de dikte van het materiaal. De verkortingsfaktor bepaalt 
mede de spoorlengte (maar ontwerp en golflengte ook). De impedantie van een micro
stripline spoor is: [58] 

Z0 = 120 
1T [ W + 1,393+0,667 ln( W + 1,44)]-l 

:./Ere h h 
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ftg. 5-6 
Dimensionering van een 12 GHz mengtrap 

I 

ftg. 5-7 
Een 12 GHz mengtrap ware grootte 

en 

Er+l Er-1 [ h] 
Ere=--+-- 1+12-

2 2 w 

Met: 
W de breedte van de microstrip geleider, 
h de materiaaldikte van de isolatielaag, 
Ede diëlectrische konstante 8,84.10- 12 , 

Ere de relatieve diëlectrische konstante. 

De verkortingsfaktor is _l_ 
Ere 
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5.7.2. Ontwerp Image-rejection mengtrap 

De image-rejection mengtrap wordt hoofdzakelijk gebruikt als er aanzienlijk ruisver
mogen aanwezig is in de spiegelbeeldband en deze niet eenvoudig is weg te filteren. De 
werking van de image-rejection mengtrap wordt beschreven in hoofdstuk 7.3.5 van 
[12]. De uitvoering in stripline is zelf gedimensioneerd. Voor de mengtrap is gebruik 
gemaakt van een enkele balansmodulator, uitgevoerd met een rat .. -race of ring genoemd. 
De werking van de rat .-race wordt beschreven in [10] hoofdstuk 7.3. In Fig. 5.8 is de 

rat .-race verder uitgewerkt. De cirkelvormige geleider bezit een lengte van ~À. en bezit 

4 aansluitpunten. 

R 

R 

ftg. 5-8 
Rat-race hybrid I 13] 

R 

R 

Op punt 3 komt het ingangssignaal te staan en op een afstand van ~ daarvan 

verwijderd worden beide diodes geplaatst. Nog eens ~ verder is de aansluiting 4 voor 

het oscillator signaal. In dit ontwerp is goed te zien dat bet weglengteverschil tussen 

de ingang en de oscillator ; bedraagt. Het ingangssignaal verschijnt niet op het oscilla-

torsignaal en andersom wordt het oscillator signaal onderdrukt op de RF ingang door 
de 180° fase draaiing. Op beide diode's zijn de RF-signaal in fase, terwijl het oscillator-

signaal in tegenfase arriveert en daar korrekt met ; wordt afgesloten. 

In Fig 5.9 is een imagerejection mengtrap weergegeven. 

,,. 

( 
I 
I 
I 
I 

1.~-----------....J 

r-----0 
1 UPPER 
I' SIOEBANO 

I 
I 
I , 

LOWER 
SIDEBAND 

I. F. 90" 
HYBRIO 

ftg. 5-9 
Image-rejection mengtrap I 13] 
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De 2 gebalanceerde mengtrappen (ook wel de rat -race genoemd) worden gevoed door 
een 90° hybrid, het LO-signaal wordt toegevoerd via een powersplitter, deze heeft 3 dB 
demping. De powersplitter wordt beschreven in [13]. Het IF uitgangs-signaal wordt 
verkregen via een 90° hybrid, welke de boven- en onderzijband scheidt. De mate van 
scheiding van de spiegelbeeldfrekwenties ook wel spiegelbeeld onderdrukking genoemd, 
hangt samen met fase fouten en amplitude fouten die in de hybrids ontstaan. In Fig. 
5.10 zijn 3 beproef de Image-rejection mengtrappen weergegeven (ware grootte). Ze zijn 
getekend op 5 x de ware grootte en weergegeven in de bijlage 1. 

ftg. 5-10 
De uitgevoerde Image rejection mengtrappen 

Uitgegaan wordt van het ontwerp in Fig. 5.9. 
Bovenaan en onderaan in het ontwerp bevinden zich powersplitser, boven aan voor het 
RF-signaal en onderaan voor het LO-signaal. De twee naast elkaar liggende cirkels vor
men de twee gebalanceerde mengtrappen. De weglengte van het toegevoerde RF-signaal 

van de rechtse balansmengtrap legt een lengte ~ meer af, wat tot het gevolg heeft dat 

er een fase draaiing van ; ontstaat. Hierdoor is er geen hybrid nodig. De vierkantjes 

aan een zijde van de diodes vormen in kombinatie met het kopervlak aan de onderzijde 
een ontkoppelkondensator naar aarde voor het RF en het LO-signaal. Via een draadje 
dat als doorverbinding dienst doet over het RF toevoer spoor, leveren ze samen de IF
uitgang. Bij deze schakeling worden de dioden in serie geschakeld, met de kathode van 
de ene diode aan de ring en van de andere diode de anode aan de ring. In het midden 
van de ring moet de schakeling geaard worden met de andere zijde van de printplaat 
voor HF ontkoppeling. 
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5.8. Metingen aan de mengtrap 

5.8.1. De gebalanceerde mengtrap 

De diodes zijn te monteren met behulp van "leitsilber". Voor de metingen naar het 
gedrag van de mengtrap is voor de lokale oscillator een synthesizer te gebruiken, deze is 
afgestemd op die frekwentie waar de mengtrap de minste demping bezit. Het uit
gangsvermogen van de synthesiser oscillator is regelbaar, en gaat via een Traveling 
Wavetube Amplifter (TWA) naar de LO-ingang van de mengtrap. Een TW A is toe te 
passen om voldoende groot en een regelbaar LO-signaal te verkrijgen. 

f:tg. 5-11 
Meetschema voor onderzoek naar meng-gedrag 

Met een Noise Gain Analyser is de demping en de NF te bepalen bij verschillende 
waarden van LO. 

ncise-g•in-analyser 

schakeling 1 

fo = 11,441 GHZ 

f:tg. S-12 
Meetmethode om demping en NF te bepalen 
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5.8.2. De imagerejection mengtrap 

Als diodes zijn de HF microgolf dioden 5082-2805 van HP gebruikt (dit zijn vrij 
grote diodes in vergelijking met de toegepaste golflengte. Voor LO-vermogen is de 
zelfde opstelling gebruikt als bij de gebalanceerde mengtrap. Met de spektum-analyser 
is de demping bepaald, bij eenLO-vermogen van +25 dBm en frekwentie van ongeveer 
12 GHz. bedraagt de demping 50 dB, van mengen is dan ook geen sprake. 

5. 9. Konklusies 

De werking van de mengtrap voldoet niet aan de verwachtingen, van menging is geen 
spake. 
Dit is te wijten aan de volgende punten. 
- Print materiaal had dunner moeten zijn. 0,25 mm zou veel beter zijn geweest. De 

spoorbreedte is dan veel smaller en de begin en eindpunten zijn dan beter gedefinieerd. 
- De diodes zijn te groot, waardoor geen goede aanpassing bij de uitkoppeling van de 

rat -race te verkrijgen is ( rat-race behoort met 50 Ohm afgesloten te worden), beter 
zouden microstripline diodes zijn geweest. 
- Er is een impedantie-meter nodig welke rond de 12 GHz werkt, om te kunnen 

bepalen of de schakeling is aangepast. 
-Tevens is er een generator nodig welke regelbaar in frekwentie is en waarvan het uit

gangsvermogen over een geschikt gebied te regelen is. 
- Verder is er geschikt verbindingsmateriaal en afschermings materiaal nodig ( SMA 

konnektors, kastjes met absorptie materiaal) 
- Zorg voor goede montage mogelijkheden, komponenten op 0,1 mm nauwkeurig te 

plaatsen ( ~ is reeds 4 mm!) 

- Gebruik aluminium substraat en breng hier de sporen op aan. 
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6. DE 10 MHz IF VERSTERKER 

6.1. Inleiding 

De versterkers worden toegepast om kleine signalen, afkomstig van de mengtrap heel 
veel te versterken en door te geven aan de PLL synchrone detektor. Eigenschappen van 
de middenfrekwent (IF) versterker zijn: 

- zo groot mogelijke versterking ( 100 - 120 dB); 
- minimale eigen ruisbijdrage; 
- versterkingsfaktor die zo min mogelijk van de temperatuur afhankelijk is; 
-zo groot mogelijke uitstuurbaarheid ( tot 0 dBm). 
- in- en uitgangsweerstand van 50 n 

De lP-versterker omvat 2 versterkertrappen, ruimtelijk gescheiden in 2 afgeschermde 
kastjes. Hiertoe is besloten om de te verwachten problemen bij een heel grote versterk
ings faktor te verkleinen. De eerste versterkertrap dient een laag ruisgetal te bezitten 
(zie hoofdstuk 4), de ingangsimpedantie dient aangepast te zijn aan die van de 
mengtrap, en de uitgangsimpedantie dient aangepast te zijn aan de lijnimpedantie. Van 
de 2-de versterkertrap moet zowel de ingang als de uitgang op de lijnimpedantie 
aangepast zijn en deze dient een grote uitstuurbaarheid te bezitten. De versterkingsfak
tor van de gehele lP-versterker dient zo min mogelijk van de temperatuur afhankelijk 
te zijn (grote temperatuurstabiliteit). 

Voor de versterker is de toepasbaarheid van IC SL 550 en IC SL 560 van Plessey onder
zocht. Dit zijn lage ruis breoo handige versterkers met de in tabel 6.1 gegeven kenmer

kende e~enschappen: 

Tabel 6.1 gegevens vanIC'svan plessey [zie bijlage 2] 

I van IC 
1 bandbreedte in MHz 

maximale versterking in dB 
versterkings faktor instelbaar tussen in dB 
uitgangsvermogen maximaal in dBm 

I ruisfaktor in dB bij een Rs = 200 n 
temperatuur stabilisatie versterkingsfaktor 

SL 550 

200 
40 
15 en 40 
0 
2 
ja 

I SL560 I 
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6.2. Eigenschappen van IC SL 550 

6.2.1. basis versterkerschakeling met IC SL 550 

Om enig inzicht en ervaring met een 10 MHz IF versterker te verkrijgen is eerst de 
basis schakeling van IC SL 550 gemaakt, zie Fig 6.1. 

AU. CANCmliiS -IW&ooN' 1W1 CANCmliiS l 
R2 = 3110 lEE OliERATING Nare 

" 

fig. 6-1 

,. ,. 1!1 ;t 3 

t 
•c 

Basis versterker schakeling (a) Inwendig schema (b) van IC SL 550 

Bij de opbouw moet er voor gezorgd worden dat de verbindingsdraden tussen de diverse 
komponenten zo kort mogelijk zijn, om ongewenste oscillatie'> door de zelfmduktits van 
de verbindingsdraden te voorkomen. Om dezelfde reden dient er een aardvlak aanwezig 
te zijn en worden de ICs direkt op de printplaat gemonteerd. Verder wordt de regel
baarbeid van de versterkingsfaktor en de uitstuurbaarbeid van het IC onderzocht. 

6.2.2. Ingangs-en uitgangsimpedantie van IC SL 550: 

Deingangsimpedantie is afhankelijk van de gekozen konfiguratie. Deze impedantie is: 
- via pen 12 ongeveer 25 n (pen 11 ontkoppeld), 
- via pen 13 ongeveer 50 n (pen 11 ontkoppeld), 
-via pen 11 ongeveer tussen 1000 - 1500 n (pen 12 ontkoppeld). 

De uitgangsimpedantie van het IC bedraagt ongeveer 350 n via pen 6. 

53 



6.2.3. Temperatuurstabilisatie van het IC 
Wil men de schakeling in temperatuur stabiliseren, dan dient men pen 11 als ingang te 
nemen en via pen 12 of 13 de schakeling te stabiliseren. Temperatuur stabilisatie 
geschiedt door de emitter van de eerste versterkertrap minder te ontkoppelen middels 
een ekstra weerstand in serie met een koppelkondensator aan pen 13. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de versterkingsfaktor afneemt naarmate de emitterweerstand 
toeneemt (algemene eigenschap van de emitterschakeling). 

6.2.4. Impedantie aanpassing 
Voor de eerste versterker trap in de lP-versterker is een lage ruisfaktor belangrijker dan 
temperatuurstabilisatie. Om een zo min mogelijk ruis bijdrage te verkrijgen, dient pen 
12 ontkoppeld te worden er is dan geen temperatuurstabilisatie regeling met de 
ingangstrap meer mogelijk. De minimale ruisfaktor wordt verkregen met een Rs 
(impedantie vanuit het IC naar de bron gezien) van 200 0. Daar de bron een impedan
tie van 50 0 (lijnimpedantie) of 200 0 (mengtrap impedantie) bezit, dient er een 
impedantie transformatie plaats te vinden. Voor dit doel passen we een transformator 
toe, met een afstemkring ter beperking van de bandbreedte (zie Fig 6.2 ). 

ftg. 6-2 
Schema impedantietransformat ar 

Voor een impedantie transformatie geldt: 
2 

Z _ ( nprim) 
in- -- ·Zuit 

nsec 
(6.1) 

Hiermede is de schakeling aangepast om aan de eis van minimale ruis te voldoen. De 
ingangsim pedan tie van de schakeling bedraagt nu: 

met 
1000 0 deingangsimpedantie van het IC, 
6 is het aan tal secundaire wikkelingen, 
3 is het aantal primaire wikkelingen, 

(6.2) 
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Er zijn een 6 tal transformatortjes gemaak1 en beproefd (er is kern materiaal gebruikt 
van het type 4c6 geschikt tot ongeveer 35 MHz). Uit de metingen bleek dat de 
wikkelwijze van invloed is op de impedantie transformatie. Met behulp van de HP 
network analyser en de vektor impedantiemeter zijn de ingangsimpedanties gemeten, 
deze lagen tussen de 100 en de 200 0. ' Voor de opslingeringskring zijn 30 windingen 
gekozen. 

6.2.5. Stabiliteit versterkingfaktor 

Voor een goede stabiliteit van de versterkingsfaktor is het nodig een aardvlak toe te 
passen en er voor te zorgen dat de aansluitdraden zo kort mogelijk zijn. Verder is het 
aan te bevelen een 30 n serieweerstand op te nemen via pen 14, om de schakeling sta
bieler te maken en minder kans te hebben op oscillaties door parasitaire kapaciteiten en 
indukties van de verbindingsdraden. Bij niet te grote versterkingsfaktoren kan de 
weerstand weggelaten worden en kan pen 14 direct ontkoppeld worden. Dit is niet toe
gepast omdat er in het ontwerp naar gestrrefd is om de kans op ongewenste oscillaties 
zo klein mogelijk te houden. Het IC is direkt op de printplaat gemonteerd om de 
aansluitdraden zo kort mogelijk te houden en om lage kontakt en overgangsweerstand 
en kleine kapaciteiten te verkrijgen. 

6.2.6. De Automatic Gain Control regeling (AGC) 

De regelkarakteristiek van de AGC (Automatic Gain Control) is weergegeven in 
Fig.6.3. 

t=F 

r-1---t-
............ 

' 
.......... 20<18«'*' 

30 ...... 

' 
~ 

" FltEO•IOMHz 

"""' 
Ys••·oY --.. t--

10 

!OmA 

COHT'ROL CURRENT (Ie I 
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De AGC regeling is niet lineair zie Fig. 6.?. Dit kan problemen geven i.v.m. tempera
tuur kompensatie m.b.v PTC weerstand, omdat bij een PTC een lineair.verband'L geldt 
tussen de temperatuur en de weerstandswaarde. Met behulp van· de AGC regeling is het 
mogelijk de versterkingsfaktor 20 dB te regelen. AGC regelingen worden . gebruikt in 
schakelingen om de uitgangsspanning op konstante signaalsterkte te houden. 

6.3. Eigenschappen van IC SL 560 

De basis schakeling is opgesteld om enige ervaring en inzicht in het gedrag van het IC 
te verkrijgen. In Fig.6.4 is het inwendige schema van het IC weergegeven. 
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Het inwendige schema van IC SL 560 

Ook hier dient er voor gezorgd te worden dat de verbindingsdraden zo kort mogelijk 
zijn. · Van de versterker zijn de lineariteit van de versterking, de uitstuurbaarheid, de 
ruisbijdrage en de temperatuurstabiliteit onderzocht. 

6.3.1. Ingangs-en uitgangsimpedantie van IC SL 560 

Bij een gemeenschappelijke basisschakeling (pen 6 ontkoppeld) is de ingangsim

pedantie ;~ (0) met I1 in mA (zie Fig 6.4.) Een ingangsimpedantie van 50 0 kan ver-

kregen worden door gebruik te maken van pen 8. Bij de geaarde emitterschakeling met 
pen 6 als ingang kan ook een 50 0 ingangsimpedantie verkregen worden, en wel door 
een weerstand van 50 0 parallel aan de ingang te plaatsen. Als pen 7 is ontkoppel~ 

bedraagt deingangsimpedantie ongeveer 500 n 

De uitgangsimpedantie bedraagt ;~ (0}, met I3 in mA (zie Fig 6.4) en de uitgangsinduk-
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tiviteit bedraagt 25 nH. Zie IC dokumentatie bijlage 2. 

6.3.2. Dissipatie 

Bij een hogere voedingsspanning dan 5 volt moet men rekening houden met de maxi
male dissipatie van het IC. Tot 50 oe bedraagt de toelaatbare dissipatie 420 m W, 

· daarna neemt deze lineair af (zie Fig. 6.5 , de T05 uitvoering). 
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6.3.3. Temperatuurstabiliteit 

Het IC bezit een goede temperatuurstabiliteit. Bij de geaarde emitterschakeling (pen 
7 ontkoppeld) is bij gebruik van metaalfrlmweerstanden en keramische kondensators 
geen temperatuurstabilisatie nodig in het temperatuursgebied van 20 - 50 °C, mits er 
geen vochtaanslag plaatsvindt. 

6.3.4. Ruisbijdrage 

- - ---
Om minimale ruis te verkrijgen, dient I1 op 4,5 mA ingesteld te worden. 

Bij een voedingsspanning van 12 volt en pen 5 niet aangesloten, bedraagt de gain 40 
dB. Er is dan wel een ekstra weerstand RB van 4K 7 nodig voor biasing (zie Fig.6.6). 
Voor Ra en Vee zie ook Fig 6.4., Voor het bepalen van de juiste biasing, kan men het 
beste de applicatie notes van het IC raadplegen (zie bijlage 2 ). Voor de ruisfaktor NF 
geldt zie bijlage 2 : 

NF = 10 log(l,3+ 20 ) , (6.3) 
Rs 

met ~- zie par. 6.2.4. 

Voor deingangsimpedantie-aanpassing geldt hetzelfde als voor IC SL 550. 
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6.3.5. Uitgangsvermogen 

Een maat voor het maximale uitgangsvermogen is het 1 dB kompressiepunt. Dit is 
het punt waarbij bij een vergroting van het ingangssignaal, het verschil tussen het uit
gangsvermogen ideaal en uitgangsvermogen werkelijk 1 dB bedraagt. Dan treedt er 1 dB 
kompressie op. Het maximale uitgangsvermogen bleek sterk afhankelijk te zijn van de 
voedingsspanning. De basis-schakeling kan met een 12 volt voedingspanning nog vol
ledig uitgestuurd worden tot een uitgangssignaal van 12 dBm met 1 dB kompressie. 

Als de schakeling wordt gewijzigd in een bufferschakeling zie Fig. 6. 7, is een groter 
uitgangsvermogen te verkrijgen ( 18 dBm). De print tekening is in Fig 6.8 weergegeven. 
Bij het ontwerp van de bufferschakeling moet men er zorg voor dragen, dat de maxi
male dissipatie van het IC niet overschreden wordt. Het maximale gedissipeerde vermo
gen is afhankelijk van de biasing weerstand en de uitgangsweerstand en de 
voedingsspanning. Het maximaal te gedissiperen vermogen is in par. 6.3.2 behandeld. 

Voor de bufferschakeling is een aparte print gemaakt, (zie fi.g 6.8) waarbij het IC 
vast op de print gesoldeerd werd, om betere warmteafvoer te realiseren. Met een ther
mokoppelelement is de temperatuur van het IC-huis gemeten. Bij een kamertempera
tuur van 22 oe bedraagt de temperatuur van het IC-huis 50°C. De weerstand van 130 
0 aan de uitgang dient om een groter uitgangsvermogen te bewerkstelligen. Pen 8 
dient ontkoppeld te worden om grotere ingangssignalen te kunnen verwerken. De 
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C = 10 nF 

ftg. 6-7 
Bufferschakeling voor grote uitgangsvermogens 

ftg. 6-8 
Printtekening van de bufferschakeling 

versterkingsfaktor van de bufferschakeling is 21 dB. Als het ingangssignaalvermogen 
wordt gewijzigd van -13 dBm naar -3 dBm, dan neemt het uitgangssignaalvermogen 
toe van 9,6 dBm naar 18,6 dBm. Dus het 1 dB kompressiepunt ligt bij 18,6 dBm. Voor 
de gemeten spektra zie grafrek lc. Grafrek la geeft het 1 dB kompressiepunt van de 
bufferschakeling weer. Uit grafrek 2b volgt het 1 dB kompressiepunt van het ruisver
mogen van de bufferschakeling. Van de bufferversterker is de lineariteit bepaald. In 
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grafiek la is weergegeven de amplitude van de grondgolf, 2-de harmonische en 3--de 
harmonische als fnnktie van het ingangsvermogen. Hieruit volgt nogmaals het maxi
maal uitgangsvermogen. In grafiek 1 b is het 3--de orde interrept-point aangegeven, dit 
is van belang in verband met de onderdrukking van de 2-de en 3-de harmonische golf. 
Daarna is er een witteruisbron, gevolgd door een kristalfilter (bandbreedte 5 kHz), 
aangesloten op de bufferversterker. De bufferversterker kan met het kristalfilter aan de 
ingang smalhandige ruis tot ongeveer 0 dBm versterken. 

6.4. Cascade schakelen van ICs 

Om een grotere versterkingsfaktor te verkrijgen dienen er versterkers in cascade 
geschakeld te worden. Bij het in cascade schakelen van !Cs, neemt de kans op 
ongewenste oscillaties aanmerkelijk toe. Bij het ontwerp moet hiermee rekening worden 
gehouden, dit komt tot uiting in de keuze omtrent plaatsing en afscherming van de 
komponen ten. 

6.4.1. Schakeling 1, IC SL 550 en IC SL 560 

De in cascade geschakelde versterker is in Fig. 6. 9a weergegeven, deze versterker 
wordt schakeling 1 genoemd. Automatic gain control (AGC) kan met IC SL 550 
gerealiseerd worden. Bij de eerste versterkertrap wordt de AGC ingang gebruikt voor 
temperatuurkompensatie van de lage ruisfaktor versterker (LNA), isolator, mengtrap 
en van de versterkerschakeling zelf. Voor een lage ruisfaktor (NF) dient pen 13 van IC 
SL 550 rechtstreeks ontkoppeld te worden. De kondensatoren tussen pen 4 en 5, eve~ 
nals tussen 15 en 16 dienen voor interne koppeling van IC SL 550. Pen 7 wordt 
gebruikt als uitgang. De uitgangsimpedantie bedraagt 350 n en de ingangsimpedantie 
van IC SL 560 bedraagt 500 0 hieraan bevindt zich ook nog parallel een biasweerstand, 
zodat de schakelingen redelijk goed op elkaar zijn aangepast. Pen 9 dient voor eksterne 
ontkoppeling. Pen 11 is een hoog ohmige ingang (1000- 1500 0). Met pen 13 kan het 
IC in temperatuur gestabiliseerd worden, dit heeft tot gevolg dat de NF toeneemt. 
Voor pen 11 bevindt zich de impedantie transformator. De voeding dient . goed 
ontkoppeld te worden, de 2 kondensators dienen direkt aan het IC gesoldeerd te wor
den, en het IC dient gevoed te voeden via een smoorspoel vanuit een spanningsregulator, 
en de smoorspoel dient op de ingang en uitgang goed ontkoppeld te worden. De voeding 
wordt dubbel ontkoppeld om overspraak en instabiliteit te voorkomen. Het IC SL 550 
werkt op 5 volt voedingsspanning. Om een nog betere ontkoppeling van de voeding te 
verkrijgen zijn 2 regulators achter elkaar geschakeld, waarvan de ingang en uitgang 
ontkoppeld zijn. IC SL 560 wordt op dezelfde wijze gevoed, pen 6 is de ingang van het 
IC, aan de ingang bevindt zich een biasing weerstand van 3K9, hiermede wordt 11 

ingesteld op 4 mA. Pen 5 is open om een zo groot mogelijk versterkingsfaktor te ver
krijgen. Verbindt men dit punt met de voeding dan neemt de versterkingsfaktor met 10 
dB af. Het kompensatienetwerkje aan pen 7 dient om de frekwentiekarakteristiek recht 
te maken. De impedantie van de uitgang wordt via een ekstra weerstand in de uit
gangsleiding op 50 Q gebracht, om de uitgang op de lijnimpedantie te laten aanpassen. 
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Wanneer men voeding via de kabel wil laten plaatsvinden, dan dient de smoorspoel 
aangebracht te worden. De maximale versterkingsfaktor bedraagt ongeveer 60 dB. De 
lineariteit van de cascadeschakeling is bepaald. In grafiek 2b is de amplitude van de 
grondgolf, 2-de harmonische en de 3-de harmonische weergegeven als funktie van het 
ingangsvermogen. In grafiek 2c is het intercept-point aangegeven, dit is van belang voor 
de onderdrukking van de 2-de en 3-de harmonische. De ruisfaktor is met behulp van 
de noise gain analyser gemeten, deze bedraagt met ingangsimpedantie transformator 1,5 
dB. 

6.4.2. Schakeling 2, 2x IC SL 560 

De schakeling wordt in Fig. 6.10 weergegeven, deze versterker wordt schakeling 2 
genoemd. Er wordt weer een ingangsimpedantie transformator toegepast. De voeding 
dient weer dubbel ontkoppeld te worden om overspraak en instabiliteit te voorkomen. 
In de uitgangsleiding wordt een ekstra weerstand opgenomen om lijnaanpassing te ver
krijgen. De versterkingsfaktor van deze schakeling bedraagt ook ongeveer 60 dB. 

6.4.3. Schakeling, 2x IC SL 550 

Het in cascade schakelen van twee maal IC SL 550 is niet onderzocht, omdat het IC 
een te klein maximaal uitgangsvermogen bezit en de uitgangsimpedantie te hoog is, dit 
geeft aanpassingsproblemen. 

6.4.4. Serieschakeling van IC SL 560 en IC SL 550 

De mogelijkheid om IC SL 560 te laten volgen door IC SL 550 is om de zelfde reden 
ook niet onderzocht. 

6.4.5. Schakeling 3, IC SL 550 en IC SL 560 
Daar schakeling 1 Fig 6.9a het meest flexibel is, vanwege de instelbare versterkingsfak
tor en de lage ruis, is er nog een schakeling gebouwd. Dit wordt schakeling 3 
genoemd (zie Fig 6.9b). Schakeling 3 wordt aangeput aan de lijnimpedantie, dat wil 
zeggen dat de transformatieverhouding zodanig gewijzigd is , dat de ingangsimpedantie 
van de schakeling 50 0 bedraagt. De schakeling is niet aangepast voor de minimale ruis 
( Rs = 1000 0 ). De ruisfaktor van de schakeling is nu ongeveer 7 dB. 

61 



~ 
·til 

r% ...... 
~ 

. ...... 
"' 

~ 

i 
~ 
'1 

· ~ 
...... 3 

'"0 er "' (\) '"I ;::l' 

2 .§. 
~ 
;jl 
...... 
~ 
c:r ..... -fiï 
~ ...... 
(b' 

I 
~ 
5. 

.(,/1 

.·0' 

· ~ 
:i. 

§ 
~ 
V:l 
t"-< 
Ui 
Ui 
c 
(\) 

~ 

~Jt 
~q-
VJ...o 
0\ c 
Q .. 

~ 
...... 
(\) 

~ 
'1 

~ 
I:! 
I:! 
'1 
V:! ...... 
§. 
~ 
~-

~ 
(i)• 

0' 
tv 

I 
I 
I 

SCHAKELING 1 

~:::~ u PTC. ~~.·::~ · 
5L ss-o 

ï 

• 

30W-' 

IN 

{f, 1 + 111 STïFl o-f, p!F 

1- IU6U-
L.AT~f( 

s 

REEu-
LA TD ~ I I i I ::::1 S" V . 

JOJJr 
TA Nr .. ~ 

CHif 
c.,.,~y.nK .;r1 

", 

T ''""" 

rz. V Z!J'r 

f,."F I 2::z.f'F T1'1NT.4AL 

T TTAHIA41.. 

A 

j '"'""~sl'dEL. 
{ 1/oe.PtÏv( .,,;". -tlf&<!!!C.) 

uiT 

,. 
·' 

('· 

SCHAKELING 3 

', 
5L ss-o 

Ie /0,. f' 
~b , vooll TTI'II! Jrol'tfDrS;IoTi~ 

JfO 

JOJJr 
TA Nr .. ~ 

CH lf 

C•NIIflJ'iY.TliK ..r1 
", 

T ''"" 

\fj.ll.~: , J~; .. ~· ' 3ov.r.- 1tntf" . 

~ P
~IN 

N~ 11 3W 

In 

T~,1+ tiiST'Fl o-f, p!F 

I i i::::Ts-v · 
Z!J'I" 

-l..!!."UE,v-"'" T1'1NT.4AL ·i 

.TT""r""L · 

SL s-6o " , 
7.." r 
I 

/3 



SCHAKELING 2 

I~ 1/oti VOCIJIN6 

r,.,vrML"f T 22'YF-

~~-----~ 

, . SftfJ06 S f'l ~i. .. 

fMTII-At 1°1-'F 

~t----1 
é.H-tP 

co rrue.t'>f1'".f~ t----1 
~ t----t C./1/P OND~S,4TOJf 

5LSóO 

I 
·I 

__ ~t. t: ó o·.-- ··- _: __ ;. ___ · ~-- · · 
- -- -- ,._ ·- .... - -~ -- --r-· __ .. _ - .... -·--"!-·· 

··· t-
&g. 6-10 

Versterker met behulp van 2x IC SL 560 

6.5. Onderzoek temperatuurstabiliteit 

Bij lP-versterkers is het bekend, dat als de temperatuur verandert, de verster
kingsfaktor ook een verandering ondergaat. Bij een 120 dB versterker kan dit oplopen 
tot : enkele dB's. Dit is ongewenst bij propagatiemetingen, maar ook bij automatische 
volgsystemen, omdat daarmee de trackingnauwkeurigheid afhankelijk van de tempera
tuur wordt. Dit kan via een AGC regeling ongedaan worden gemaakt. Voor tempera
tuursstabiliteits onderzoek, is eerst het te onderzoeken temperatuurgebied bepaald. 
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6.5.1. Keuze van het te onderzoeken temperatuursgebied. 
Bij het bepalen van de temperatuursafhankelijkheid werd grote hinder ondervonden 
van vocht aanslag op de schakeling bij een temperatuur beneden de 15 oe, Met de 
beschikbare meetapparatuur was het niet mogelijk vochtvrij te meten, in verband hier
mee is besloten voorlopig het gebied beneden 15 oe niet te bestuderen. De maximale 
temperatuur wordt gevonden bij maximale vermogensdissipatie van de les, deze tem
peratuur ligt ongeveer bij 50 oe, Daarom kon de temperatuursafhankelijkheid van de 
versterkingsfaktor slechts met voldoende nauwkeurigheid worden onderzocht voor het 
gebied 15 tot 50 oe. Dit stemt ook overeen met het toepassingsgebied. 

6.5.2. Temperatuursafhankelijkheid van schakeling 1,2 en 3 

De IF-versterkerschakelingen die worden gebruikt zijn op temperatuurstabiliteit 
onderzocht. Graflek 3 geeft de versterking als funktie van de temperatuur weer van 
schakeling l , zonder ingangstransformator bij f0 = 10 MHz. Graflek 4 geeft de ver
sterking als funktie van de temperatuur weer van schakeling 2, met ingangstransfor
mator bij f0 = 10 MHz. De versterkingfaktor beneden de 15 oe wordt onzeker 
tengevolge van vochtaanslag op de komponenten, waardoor de versterking sterk 
afneemt. Van schakeling 1 is ook een temperatuursafhankelijkheidsgrafi.ek gemeten. 
Graflek 5 geeft de versterking als funktie van de temperatuur weer van schakeling 1, 
zonder ingangstransformator. We zien dat de versterkingsfaktor lineair stijgt als funk
tie van de temperatuur. Graflek 6 geeft de versterking als funktie van de temperatuur 
weer van schakeling t., met ingangstransformator. We zien dat met ingangstransforma
tor de versterking meer daalt met toenemende temperatuur (dan graflek 4). 

6.5.3. Temperatuursafhankelijkheid van de AGC 
De regelkarakteristiek van de AGe (Automatic Gain eontrol) is weergegeven in Fig. 6.3 
De temperatuursafhankelijkheidvan de AGC-regeling is onderzocht voor 2 instellingen 
van Ie nl. 0 en 0,2 mA (zie Fig 6.1) van schakeling 1. De versterkingsfaktor daalt bij Ie 
= 0,2 mA ongeveer 6 dB ten opzichte van Ie = 0 mA. In graflek 7 worden de beide 
temperatuursafhankelijkheden met elkaar vergeleken. We zien dan dat met Ie = 0,2 
mA de schakeling iets afhankelijker van de temperatuur wordt. 

6.5.4. Invloed van deingangstransformator 

In dit experiment is de afhankelijkheid van de temperatuur bij 2 ingangsvermogens, 
. met en zonder het Le-fi.lter aan de ingang van schakeling 2 onderzocht, er zijn totaal 4 
meetconfi.guraties. Deze afhankelijkheid is in graflek 8 weergegeven. Het filter aan de 
ingang is van het Le type, waarvan de kondensator een keramische trimmer is. In 
graflek 9 is parallel aan deze keramische trimmer een kondensator geplaatst van 5,6 pF. 
Het vermoeden was, dat de sterk tempertuursafhankelijkheid een gevolg was van de 
variërende kapaciteit van de trimmer. Dit vermoeden bleek juist te zijn zoals uit ver
gelijking van grafteken 8 en 9 blijkt. Het beste voldeed een trimmer met een kleine 
regelkapaciteit, eventueel parallel daaraan een vaste kondensator. 
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6.5.5. Vergelijking van schakeling 1,2 en 3 

De temperatuursafhankelijkheden van de 3 schakelingen zijn in grafiek 10 weer
gegeven. De versterkingfaktor van schakeling 2 is nagenoeg rocht in het temperatuursge
bied van 20 - 50 oe. Beneden 20 oe neemt de versterkingsfaktor snel af. 

De grafieken van schakeling 1 en 3 zijn nagenoeg gelijkvormig. Er zit over het gehele 
trajekt een versterkingsverschil in van ongeveer 0,5 dB, dit vindt zijn oorzaak in kleine 
onderlinge verschillen van de Je's en de overige komponenten. Beneden 15 oe ontstaan 
afwijkingen, waarschijnlijk tengevolge van vocht. De karakteristieken zijn opgenomen 
zonder ingangstransformator. 
De meetschakeling van versterkerschakeling 1 ,2 en 3 is weergegeven is Fig. 6.11. 

0 schakeling 1 

Generator schakeling ·2 

fo = 10 MHz 

o schakeling 3 

oven 

ftg. 6-11 
Meetschakeling voor onderzoek temperatuursafhankelijkheid 

6.5.6. Het kwartsfilter 
Het ligt in de bedoeling om voor het verschilsignaal een smalhandig kwartsfilter toe te 
passen, om het totale ruisvermogen te beperken, dat aan de lP-versterkers wordt aange
boden. Een kwartsfilter kenmerkt zich door een hoge kwaliteitsfaktor. Dit heeft tot 
gevolg dat de bandbreedte van het filter heel klein is. Er is een kwartsfilter van het 
type XF- 100 Sl6 gebruikt, dit is een 10 MHz banddoorlaatfilter met een bandbreedte 
van 5 kHz. Om de tem peratuursafhankelijkheid te onderzoeken is de meetopstelling 
opgebouwd zoals in Fig. 6.12 is weergegeven. De generator is ingesteld op een automa
tische sweep tussen de frekwenties 9,995000 en 10,005000 MHz. De sweeptime van de 
generator is 0,5 s en de spectrumanalyser heeft een sweeptime van 500 s. Het 
ingangsvermogen bedraagt -12 dBm. In grafiek 11 is de. overdrachtskarakteristiek bij 
10 oe weergegeven, en grafiek 12a toont de overdrachtskarakteristiek bij 50 oe . In 
grafiek 12b zijn beide overdrachtskarakteristieken weergegeven. Hieruit valt op te 
maken dat het kwartsfilter nagenoeg ongevoelig is voor temperatuur variaties (tussen 
10 en 50 oe ). De overdrachtskarakteristieken van het20kHz kwarts-kristal-filter zijn 
weergegeven in grafieken 13a en 13 b. 
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oven 

fig. 6-12 
Meetschema voor onderzoek temperatuursafhankelij kheid kwartsfil.ter 

6.5.7. Stabiliteit van de AGC regeling 

Ten eerste wordt nagegaan of bij een instelling van de AGC de versterkingsfaktor 
van versterkerschakeling 1 zie Fig 6.9b een andere temperatuursafhankelijkheid bezit 
dan bij Ie = 0 mA, zié graflek 7. Hierbij werd gekonstateerd dat de temperatuursaf
hankelijkheid van de versterkerschakeling afhankelijk is van de instelling van de AGC. 
Dit verschijnsel is moeilijk te kompenseren vanwege de niet lineariteit van de AGC 
graflek (zie Fig 6.3). Graflek 44 b geeft de temperatuursafhankelijkheid weer zonder 
AGC Oe= 0). De schakeling is dan sterk temperatuursafhankelijk ongeveer 0,7 dB over 
30 o C. Passen we nu temperatuurkompensatie toe (30 0 intern+ 56 0 ekstern aange
bracht), zonder AGC Oe = 0), is de versterking nagenoeg temperatuursonafhankelijk 
geworden. Een verandering van minder dan 0,1 dB over 30 o C (zie graflek 44a). Wordt 
nu AGC toegepast ( Ie = 0,9 mA), dan wordt de schakeling meer afhankelijk van de 
temperatuur. Verandering van ongeveer 0,35 dB over 30 o C , zie graflek 44c. De tem
peratuurafhankelijkheid van de versterkingsfaktor van schakeling 3 zie Fig 6.9a is dus 
afhankelijk van de instelling van de AGC. 
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6.6. Totale IF -versterker 

6.6.1. Cascade schakelen van schakeling 1 en 3 
Schakeling 1 is de ruis-arrrie versterker welke een ruisfaktor (NF) van ongeveer 1,5 dB 
bezit en waarvan deingangs impedantie is aangepast aan de mengtrap. Schakeling 3 is 

de aan de ingang en uitgangaangepaste versterker (50 n in- en · uitgangsimpedantie). De 
versterking van schakeling 1 is dan nu ongeveer 58,5 dB. De versterking van schakeling 
3 is ongeveer 42,5 dB (AGC Ie= 0,9 mA) dit is gedaan om geen noise loading te ver
krijgen en de kans op eventuele stoorsignalen te verminderen. De totale verster
kingsfaktor is ongeveer 100 dB. Het meetschema is weergegeven in Fig. 6.13. 

I I 
I gener-ator- verzwakker schakeling 1 

I 

schakeling 3 ~spectr-um anal yser- 1 

fo = 10 MHz Ie = 0,9 mA . : 

oven 

flg. 6-13 
Meetschema cascade schakeling van 1 en 3 

Er is een oriënterende meting gedaan naar de invloed van de temperatuur bij verschil
lende ingangsvermogens. Eenmaal met een ingangsvermogen van -100 dBm en eenmaal 
met een ingangsvermogen van -120 dBm. Dit laatste vermogen is ingesteld en het is niet 
zeker dat dit ook het werkelijke ingangsvermogen van de versterkers is. Daar een sig
naal van -120 dBm moeilijk te meten is. Uit de meetresultalen valt op te maken dat 
het ingestelde ingangsvermogen redelijk klopt, dat wil zeggen er is een vermogensver
schil aan de uitgang van ongeveer 20 dB. Het uitgangsvermogen is met 2 verschillende 
meters gemeten, een vermogensmeter en een spectrumanalyser. Dit is gedaan om inzicht 
te krijgen in ruis en stoorsignalen afkomstig van eventueel andere signaalbronnen. De 
totale lP-versterking als funktie van de temperatuur is weergegeven in grafiek 14. Het 
blijkt dat bij 2 verschillende ingangsvermogens de lP-versterker een zelfde temperatu
ursafhankelijkheid bezit. 

67 



6.6.2. Het stoorsignaal (1 0 MHz radio baken) 
r 
Bij afwezigheid van het ingangssignaal bleek dat er toch steeds een uitgangssignaal 

bleef bestaan. In eerste instantie werd gedacht dat er een signaal buiten de verzwakkers 
omloopt, het is namelijk twijfelachtig of de verzwakking van 120 dB, welke op de 
verzwakker staat aangegeven, wel gerealiseerd wordt. Als eerste poging om een nog 
zwakker signaal te maken (kleiner dan -120 dBm), werd de generator op een grote 
afstand geplaatst (op een andere kamer). Er wordt nu tussen de generator en de ver
sterkers verzwakkers geplaatst, bij de generator en aan de ingang van de versterkers. Er 
bleef toch nog een 10 MHzsignaal aan de uitgang van de versterker aanwezig, welke 
verzwakking ook werd ingesteld. Als we veronderstellen dat de schakeling zelf geen 
signalen opvangt, dan betekent dit dat er nog steeds een signaal aan de ingang van de 
versterker aanwezig is, omdat er een klein 10 MHz signaal aan de uitgang verschijnt. 
De eerste poging om een zwak signaal te maken was mis! ukt. 

Daarna werd er een ander experiment gedaan. De ingang van de schakeling wordt 
kortgesloten (er bevindt zich nu geen verbindingskabel naar de generator). Aan de uit
gang van de schakeling was nu ruis aanwezig. De ingang van de versterkerschakeling is 
daarna afgesloten met een belastingsweerstand van 50 0. Aan de uitgang van de ver
sterkerschakeling was nu weer ruis aanwezig. Daarna werd de kabel verbinding weer 
aangebracht, zonder hem op de generator aan te sluiten (de kabel werd 50 0 afgeslo
ten). Toen bleek dat het 10 MHzsignaal weer aanwezig was, al stond de generator uit 
(Zie graflek 15 de onderste lijn). De bovenste lijn in deze graflek is een ongeveer -120 
dBm ingangssignaal van de generator, hieronder bevindt zich het stoorsignaaL Hieruit 
kan gekonkludeerd worden dat de schakeling zelf geen signalen ontvangt, maar dat het 
signaal door instraling op de kabel aan de ingang van versterkerschakeling binnenkomt. 
Toen kwam het vermoeden naar voren, dat de toevoerkabel voor de versterkerschakel
ing als antenne werkte voor een radiosignaal op de 10 MHz. Bij navraag bleek dit 
afkomstig te zijn van een 10 MHztijdbaken signaal. In graflek 16 geeft de onderste lijn 
het uitgangssignaal van de versterkingsschakeling weer, waarbij de ingang met 50 0 is 
afgesloten. Hierin is te zien, dat het stoorsignaal niet aanwezig is. Wordt nu de verbin
dingskabel naar de generator aangebracht en wordt de maximale verzwakking ingesteld, 
dan verkrijgen we de bovenste lijn van. graflek 16. Graflek 17 geeft het gewenste signaal 
en het stoorsignaal weer. Het ingestelde ingangssignaalvermogen is -153 dBm, de schak
eling versterkt ongeveer 126 dB. Er wordt een uitgangssignaal van -27 dBm verwacht, 
maar het bedraagt -23 dBm, dit betekent dat er signaal buiten de verzwakkers omloopt. 
Graflek 18 geeft hetzelfde weer, maar dan met een ingangssignaalvermogen van -133 
dBm (ingesteld). We verwachten een uitgangssignaalvermogen van (-133 + 126)dBm = 
-7 dBm, dit stemt goed over een met de meetresultaten. Graflek 19 geeft hetzelfde nog 
eens weer, maar dan met een ingangssignaalvermogen van -122 dBm. Het uitgangssig
naalvermogen dat verwacht wordt is (-122 + 126)dBm = +4 dBm. We meten 2,5 dBm, 
een afwijking van 1,5 dB. Graflek 20 geeft hetzelfde nog eens weer, maar dan met een 
ingangssignaalvermogen van -113 dBm. Het uitgangssignaalvermogen dat verwacht 
wordt is -113 + 126 = + 13 dBm. We meten 11 ,6 dBm, een afwijking van 1 ,4 dB. Dit is 
tevens het maximale uitgangsvermogen, omdat er niet hoger dan +12 dBm uitgestuurd 
kan worden bij versterkerschakeling 1,2 en 3. Er vindt dan kompressie van het signaal 
plaats en er treedt vervorming van het signaal op. Uit de grafteken 16 - 20 blijkt 
verder dat het niveau van het stoorsignaal niet afhankelijk is van de verzwakking. Het 
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stoorsignaal wordt geindureerd op de verbindingskabel tussen de laatste verzwakker en 
de ingang van de eerste versterker. Bij het meten van de versterkingsfaktor wordt nu 
verder niet meer precies op de 10 MHz gemeten, maar 75 Hz hoger (10.000.075 Hz). 
Eenvoudigheidshalve noemen we dit het 10 MHz meetsignaal. 

6.6.3. Lineariteit en temperatuursa.fhank.elijkheid 

Schakeling 1 en 3 zijn in cascade geschakeld, zonder gebruik te maken van het 
kristalfilter. Van schakeling 1 is de ruisfaktor geminimaliseerd, deze bedraagt ongeveer 
1,5 dB. Schakeling 3 is aangepast aan de lijnimpedantie, d_at wil zeggen dat de ingangs
impedantie 50 n bedraagt. De versterkingsfaktor van schakeling 3 is ongeveer 19 dB 

verlaagd ( Ie = 0,9 mA). Dit is gedaan omdat bij 126 dB versterking, stoorsignalen de 
meetresultaten al snel kunnen beïnvloeden . 

.. 
generator verzwakkeu---I schakeling 1 3 spectrum anal·yser . 

-::,.f o = 10 t1H::: 

f; ::;r 
~· 

Ie = 0~9 mA 

oven 

ftg. 6-14 
Meetschakeling t.b.v lineariteit en temperatuursafhankelijkheid 

In grafiek 21 zijn de meetresultaten grafisch weergegeven. De schaalverdeling is onder
broken om de temperatuurafhankelijkheden bij de 4 ingangsvermogens duidelijk weer 
te geven. De brede band geeft de onzekerheid in de amplitude aan ten gevolge van de 
ruis bij het signaal. In grafiek 22 is de meting opnieuw uitgevoerd maar dan met 
tussenschakeling van het kristalfilter (B = 5 kHz). Het kristalfilter heeft als funktie 
om noise loading van de versterker te voorkomen. Bij kleine signalen veroorzaakt de 
ruis onzekerheid in de amplitude, vandaar de brede band in de amplitude variatie. Bij 
alle metingen blijkt dat de versterking ongeveer lineair afneemt als de temperatuur 
verhoogd wordt, (0,5 dB per 10 oe ). Deze temperatuursafhankelijkheid ontstaat voor 
het grootste gedeelte in versterkerschakeling 1, deze kan niet op dezelfde manier in tem
peratuur gestabiliseerd worden als schakeling 3 (omdat er gestreefd wordt naar mini
male ruisfaktor ). Grafiek 23 geeft het uitgangssignaal bij een ingangsvermogen van 
-100 dBm als funktie van de frekwentie weer. De versterkingsfaktor van de schakeling 
bedraagt ongeveer 108 dB en de grafiek is opgenomen bij een temperatuur van 30 o C. 
Grafiek 24 geeft hetzelfde weer, maar nu bij een ingangsvermogen van -llO dBm. 
Grafiek 25 geeft hetzelfde nog eens weer, maar nu bij een ingangsvermogen van -120 
dBm. Grafiek 26 geeft hetzelfde weer, maar nu bij een ingangsvermogen van -130 dBm. 
Grafiek 27 geeft het uitgangssignaal in een bredere frekwentieband weer, waarbij de 
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ingang is afgesloten met een load van 50 n. Grafiek 28, 29 en 30 geven het uit
gangssignaal weer bij een ingangsvermogen van resp. -130, -110, -100 dBm, gemeten bij 
een omgevingstemperatuur van 30 o C. Uit de meetresultaten blijkt dat de cascade 
schakeling van versterkerschakeling 1 en 3 goed lineair is binnen 1 dB. 

6.6.4. Ongewenste oscillaties 
In het ontwerp zijn zeer veel maatregelen genomen om ongewenste oscillaties bij grote 
versterkingsfaktoren (> 100 dB) te voorkomen, (ontkoppelkondensatoren, de wijze van 
opbouw en plaatsing van de komponenten, afscherming ed.) Om aan te geven dat er 
geen oscillaties op treden, is grafiek 31 opgenomen, cascadeschakeling van schakeling 1 
en 3. De versterkingsfaktor is ingesteld op 106 dB en het ingangsvermogen is ongeveer 
-100 dBm en de omgevingstemperatuur is 30 o C. 

6.6.5. Uitgangssignaalvermogen van schakeling l en 3 
Voor het bepalen van het maximale uitgangssignaalvermogen van de versterkerschakel
ing, wordt eerst bepaald wanneer er kompressie plaatsvindt van de ruis als we het 
ingangssignaalvermogen vergroten (bij een konstant uitgangsruisvermogen van -28 
dBm). In grafiek 32 geeft de onderste lijn het uitgangssignaalvermogen weer als funk
tie van de frekwentie, bij een ingangssignaalvermogen van -126 dBm. Hierbij is veron
dersteld dat er nog geen kompressie van het signaal plaatsvindt. Nu gaan we het 
ingangssignaalvermogen 10 dB vergroten, we zien dat het uitgangssignaalvermogen ook 
10 dB groter wordt en er geen kompressie van de ruis plaats vindt, zie grafiek 32 
bovenste lijn. Het uitgangssignaalvermogen is nu ongeveer 0 dBm en het ingangssig
naalvermogen is ongeveer -116 dBm. We verhogen nu het ingangssignaalvermogen nog 
eens 10 dB ( Pin= -106 dBm ). Het uitgangssignaalvermogen is nu ongeveer +10 dBm. 
Er vindt nu kompressie van de ruis plaats, dit is weergegeven in grafiek 33. 

6.6.6. Bepaling van het maximaal te versterken ruisvermogen 
Aan de ingang van de cascade schakeling van versterkerschakeling 1 en 2 is een ruisbron 
aangesloten, zonder tussenschakeling van het kristalftlter. Grafiek 34 geeft het maxi
male ruisvermogen weer, waarvoor de versterkers juist in verzadiging zijn gestuurd. 
We verzwakken nu het ingangsruisvermogen met 10 dB. De bovenstelijn in grafiek 35 
geeft het resultaat weer, de onderstelijn geeft het uitgangssignaal weer wanneer we het 
ingangsruisvermogen nog eens 10 dB verzwakken. Deze laatste stap blijkt lineair te zijn. 
Er kan aangenomen worden dat er kompressie van de ruis plaatsvindt als het uit
gangsruisvermogen groter wordt dan -30 dBm. Met de vermogensmeter hebben we het 
maximale ruisvermogen bepaald, dit was van grafiek 34: + 13 dBm. Nu plaatsen we 
tussen versterkerschakeling 1 en 3 het kristalftiter B= 5kHz. Grafiek 36 geeft het maxi
male ruisvermogen weer als funktie van de frekwentie. ( versterkerschakeling 3 in ver
zadiging gestuurd). De vermogensmeter geeft een ruisvermogen van -6,3 dBm aan 
(breedbandig). Nu wordt het ingangsruisvermogen 10 dB verzwakt, de bovenste lijn in 
grafiek 37 geeft het bijbehorende uitgangssignaal als funktie van de frekwentie weer. 
De vermogensmeter geeft -6,5 dBm aan. Daarna verzwakken we het ingangsvermogen 
nog eens 10 dB en zien dat het uitgangsruisvermogen ongeveer 10 dB kleiner is 
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geworden, zie grafiek 37 onderste lijn. De vermogensmeter wijst ( -20 ± 2) dBm aan. 
Er kan aangenomen worden dat er met tussenschakeling van het kristalfilter kompres
sie van de ruis plaatsvindt, als het uitgangsmisvermogen groter wordt dan -21 dBm. 
Nu is het maximale ruisvermogen bepaald, als er geen signaal aanwezig is. 

6.6.7. Kompressie tengevolge van intermodulatie 

Hierbij gaan we onderzoeken wanneer er kompressie in de amplitude van het 
gewenst signaal optreedt, als de amplitude van het stoorsignaal toeneemt. ) De 
meetschakeling is in Fig 6.15 weergegeven. 

ftg. 6-15 
Meetschema voor versterking van 2 signalen 

Het in gangsvermogen van de te onderzoeken schakeling is af te lezen in grafiek 38, 
waarbij we de amplitude van het stoorsignaal 10 dB groter maken. In grafiek 39 wordt 
het bijbehorende uitgangssignaal van versterkerschakeling 2 weergegeven. Kompressie 
bij een groot gewenst signaal tengevolge van een groot stoorsignaal· is onderzocht en de 
resultaten zijn weergegeven in grafiek 40. Uit grafiek 40 is het 1 dB kompressie punt te 

bepalen, als het vermogen van het stoorsignaal wordt vergroot van -30 dBm tot 9,2 dBm 
(van schakeling 2). In grafiek 41 wordt het 1 dB kompressiepunt weergegeven bij een 
klein gewenst signaal, waarbij het stoorsignaal wordt vergroot van -38 dBm naar 9,9 
dBm (van schakeling 2). Hetzelfde is gedaan voor schakeling 1, de resultaten zijn 
weergegeven in grafiek 42 en 43. Er vindt steeds kompressie van het gewenste signaal 
plaats, wanneer het stoorsignaal het niveau van 10 dBm bereikt. 
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6.6.8. Temperatuurskompensatie van de gehele IF-versterker 
Versterkerschakeling 1 en 3 zijn met tussenschakeling van het kristalfilter in cascade 
geschakeld. De versterking van totale schakeling is ongeveer 126 dB. Nu is de 
afhankelijkheid van de temperatuur van de gehele cascade schakeling onderzocht. 
Geprobeerd is de versterkingsfaktor van de gehele IP versterker onafhankelijk van de 
temperatuur te maken. Dit is gedaan door in versterkerschakeling 3 de interne tem
peratuurkompensatiewrerstand van 30 n te vergroten met een externe weerstand van 
56 n. De cascade schakeling is nu nagenoeg onafhankelijk van de temperatuur gewor
den, zie grafiek 50 (Ie = 0 mA). 

6.6.9. Overspraak 

Om de overspraak tussen 2 lP-versterkers te bepalen, is er een IP versterker met een 
totale versterking van 110 dB op 10 centimeter afstand geplaatst van een 2-de lP
versterker waarvan de versterkingsfaktor 90 dB bedraagt. De lP-versterkers zijn op een 
metalen plaat geplaatst. In grafiek 45a geeft de bovenste lijn het uitgangssignaal weer 
van de 110 dB lP-versterker, met tussenschakeling van het kristalfilter met een band
breedte van 5 kHz. De onderste lijn geeft het uitgangssignaal weer van de 90 dB lP
versterker met tussenschakeling van het kristalfilter met bandbrredte van 50 kHz. De 
schakelingen zijn uit één bron gevoed. De overspraak is niet te bepalen (scheiding > 60 
dB) zie grafiek 45a. Daarna is de overspraak van de 90 dB lP-versterker op de 110 dB 
IP versterker op dezelfde manier gemeten. De bovenste lijn stelt het uitgangssignaal van 
de 110 dB lP-versterker voor en de onderste lijn de 90 dB lP-versterker. De overspraak 
is niet te meten maar groter dan 50 dB zie grafiek 45 b. 

6. 7. Konklusies 

De lP-versterkers voldeden goed . 
- geen spurious output, 
- ruisfaktor 1,5 dB, 
- temparatuurstabiliteit binnen 0,2 dB, 
- lineair in output tot + 10 dBm, 
-uitgangsvermogen bufferschakeling +18 dBm, 
- noise loading met kwartsfilter B = 5 kHz, trredt op bij -23 dBm, 
- noise. loading met de bufferschakeling treedt op bij 0 dBm, 
- overspraak scheiding > 50 dB, 
- intermodulatie kompressie bij een signaal nivo > 10 dB, 
-via de AGC is de versterkingsfaktor van de lP-versterker 25 dB te regelen, 
-de impedantie van de eerste versterker trap is aangepast aan een mengtrap, 
-de uitgangs impedantie is aangepast aan de lijn impedantie, 
-van de 2-de versterker trap is de ingang en uitgangs impedantie 50 n. 
- Temperatuurkompensatie mogelijkheid voor de gehele ontvanger. 
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· VerSterkerschakeling 1 is uitgerust met een PTC voor temperatuurstabilisatie van de 
versterkingsfaktor van de LNA, mengtrap en van versterkerschakeling 1. Bij versterker
schakeling 3 , is een ekstra 56 0 weerstand aangebracht om de versterking nog beter in 
temperatuur te stabiliseren. Versterkerschakeling 2 is niet toegepast omdat deze niet 

zo eenvoudig in temperatuur te stabiliseren is en er geen AGC regeling mogelijk is. Met 
de bufferschakeling kan 6 dB meer uitgangs-signaal verkregen worden dan met schakel
ing 1, 2 of 3. 
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7. Proefopstellingen 

7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden proefopstellingen voor een mogelijke automatisch volgsysteem 
systeem behandeld. Als eerste wordt van de ontvanger (LNA, mengtrap en IF
versterker 1) de versterkingsfaktor in temperatuur gestabiliseerd. De invloed van de 
LNA op de ruis faktor wordt onderzocht en het benodigde lokale oscillator vermogen 
wordt bepaald. De boven genoemde ontvanger is binnen ± 0,1 dB in amplitude over 
een temperatuur gebied van 20 graden tot 40 graden gestabiliseerd. Voor de uitstuur
baarheid, ruis verzadiging en lineariteit gelden dezelfde waarden als opgegeven bij de 
IF-versterker. Daarna is er een proefopstelling op de 4,5 meter antenne gemaakt, als 
eerste is de schotelantenne gericht op de satelliet (ECS) en daarna is er een tijdregistra
tie gemaakt van het bakensignaaL Vervolgens is er een proef opstelling op de 8 meter 
schotelantenne opgebouwd. De antenne stond al gericht op de (ECS) satelliet. Voor de 
lokale oscillator is dezelfde generator gebruikt als bij de 4,5 meter antenne. De antenne 
uitkoppeling was aanwezig, deze leverde een CO- en X-signaal. Tenslotte is er een 
simulatie van het bakensignaal van de Olympus satelliet gegeven, waarbij het bakensig
naal via een testgenerator wordt opgewekt. 

7.1.1. De LNA 

Als men in de ontvanger een LNA wil toepassen, dan moet onderzocht worden hoe 
de versterkingsfaktor van de LNA verandert als funktie van de temperatuur. Grafiek 
46 b geeft deze afhankelijkheid weer. De afhankelijkheid bedraagt ongeveer 2 dB over 50 
oe . Er zitten onregelmatigheden in de grafiek, dit is waarschijnlijk het gevolg van 
vocht beneden 15 oe. Er is geen mogelijkheid aanwezig om vochtvrij te meten. Daar de 
LNA eventueel bij de belichter geplaatst wordt, is het wenselijk deze over een groter 
temperatuursgebied te meten. In grafiek 46b wordt deze afhankelijkheid in een ander 
temperatuursgebied ( 15 - 50 oe) weergegeven, bij een ingangsvermogen (Pin) van -53 
dBm, het bijbehorende uitgangsvermogen als funktie van de frekwentie is in grafiek 47 
weergegeven. De LNA heeft over dit gebied dezelfde temperatuursafhankelijkheid. 

7.1.2. De mengtrap 

De mengtrap heeft een kleine temperatuursafhankelijkheid, zie grafiek 46a. De 
lokale oscillator leverde een vermogen af van ongeveer 6 dBm, en het ingangsvermogen 
van de mengtrap bedroeg -53 dBm. Fig 7.1 geeft de meetopstelling weer. Het uit
gangsvermogen als funktie van de frekwentie is in grafiek 48 weergegeven. De 
mengtrap heeft een overdracht van (-59,6 -( -53,0))dBm =- 6,6 dB. 
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ftg. 7-1 
meetopstelling temperatuurafhankelijkheid van de mengtrap 

7 .2. De ontvanger 

7.2.1. Temperatuursafhankelijkheid van de ontvanger 

Nu van de afzonderlijke ontvanger elementen de temperatuursafhankelijkheid is 
bepaald, en nu wordt de temperatuursafhankelijkheid van de gehele ontvanger onder
zocht. 
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dVtN 

fo = 11,441 GHz 

ftg. 7-2 
Schema van de ontvanger met LN A 

Fig. 7.2 geeft de onvanger weer. Versterkerschakeling 1 is ingesteld op minimale ruis 
(geen temperatuurskompensatie). De temperatuursafhankelijkheid van de ontvanger 
bedraagt ongeveer 2,5 dB over 30 oe. In grafiek 49 is deze afhankelijkheid weergegeven. 
Via de AGe regeling in schakeling 1 gaan we nu de gehele ontvanger in temperatuur 
stabiliseren. Dit stabiliseren geschiedt met een PTe, zie Fig.6.9a . Hiermee is de 
ontvanger in een bepaald gebied nagenoeg onafhankelijk van de temperatuur te maken, 
mits er geen vochtaanslag plaats vindt. De temperatuursafhankelijkheid van de 
ontvanger bedraagt nu ongeveer 0,1 dB van 20 oe t/m 40 oe , zie grafiek 51. 
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7.2.2. Ruis van de ontvanger 
Om te onderzoeken hoe groot de ruis van de gehele ontvanger zelf is, wordt de ingang 
(dat is direct na de uitkoppelaar) afgesloten met een 50 Ohm loadweerstand. Er wordt 
in eerste instantie maar 1 versterkerschakeling toegepast, om er zeker van te zijn dat er 
geen ruiskompressie plaatsvindt. Grafrek 52 geeft het ruisvermogen, bij een 50 Ohm 
load aan de ingang, met een resolutie bandbreedte van 300 Hz weer. Het gemiddelde 
ruisvermogen bedraagt in een ruisband van 300 Hz, in de doorlaatband, ongeveer (-64 
± 2) dBm. Hieruit is de systeemruistemperatuur te berekenen. Sluiten we op de 
ingang een signaal aan, met een vermogen van Pin= -100 dBm, dan levert dit een uit
gangsvermogen op van -18 dBm. Zie grafrek 53 bovenste lijn. De onderste lijn stelt het 
ruisvermogen voor,waarbij de ingang met een load van 50 Ohm is afgesloten. De sig
naalruisverhouding bedraagt ongeveer -(18 - 64)dB = 46 dB. De ruisvloer van de 
ontvanger ligt op (-100 -46) = -146 dBm in een resolutiebandbreedte van 300 Hz. 
Daarbij is aangenomen dat de signaalruisverhouding in het aangeboden signaal groter 
dan 46 dB bedraagt. In grafrek 54 is het ingangssignaalvermogen verlaagd naar -127 
dBm, maar nu zijn versterkerschakeling 1 en 3 in cascade er tussen geschakeld, met 
daartussen het kristalftiter (5 kHz bandbreedte). De onderste lijn in de grafrek stelt het 
uitgangssignaal voor waarbij de ingang is afgesloten met een load van 50 Ohm, en de 
bovenste lijn stelt het uitgangsvermogen voor bij een ingangsvermogen van -127 dBm. 
De SIN verhouding bedraagt ongeveer 17 dB. De ruisvloer in een resolutiebandbreedte 
van300Hz ligt nu op: (-127 -17)dBm = -144 dBm. 

7.2.3. De ontvanger met en zonder LNA 
Als eerste de ontvanger zonder LNA, zie Fig. 7 .2. We voeren aan de ontvanger een ver
mogen toe van -107 dBm, zie grafrek 55. Aan de uitgang van de ontvanger hebben we 
nu een vermogen ter beschikking van -7,55 dBm, zie graflek 56. Opvallend is dat er 2 
nevenlobben ontstaan op 50 Hz van de hoofdlob, tengevolge van instraling van het 
lichtnet. Daarna is het ingangsvermogen verlaagt tot -125 dBm, zie grafrek 57 en zijn 
de verbindingskabeis anders geplaatst om de kans op overspraak te minimaliseren. Het 
uitgangsvermogen is in grafrek 58 weergegeven, dit bedraagt -4 dBm. Schakeling 3 heeft 
nu de maximale versterking .van 60 dB. De ontvanger versterkt nu (125 -4)dB = 
12ldB (zonder LNA). De signaalruisverhouding in het uitgangssignaal bedraagt nu 
ongeveer 24 dB. De ruisvloer in een resolutiebandbreOO.te van 10Hz ligt op (-125 ± 2 
-24)dBm = 149 ± 2 dBm. 
Wordt nu voor de ontvanger een LNA geschakeld en wordt de versterking vermindert 

van schakeling 3 met 19 dB. Aan de ontvanger voeren we weer het vermogen toe van 
-125 dBm, zie grafrek 59. Het uitgangssignaalvermogen bedraagt nu -7,65 dBm, zie 
grafrek 60. De signaalruisverhouding in een resolutiebandbreedte van 10 Hz bedraagt 
ongeveer 32 dB. Op 50 Hz van de hoofdlob ontstaan weer nevenlobben door instraling 
van het lichtnet. In grafrek 61 zijn versterkerschakelingen 1 en 3 omgedraaid, de NF 
van de eerste versterker is 7 dB. In grafrek 60 was deze ongeveer 1 ,5 dB. Er zit maar 
weinig verschil tussen de beide grafteken. Dit komt door de voorschakeling van de LNA. 
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7.2.4. De lokale oscillator 
De lokale oscillator is een ontwerp van de vakgroep. Deze leverde een maximaal vermo
gen af van + 8 dBm, bij een centerfrekwentie van 11 ,441 GHz. De oscillator is met een 
gelijkspanning ongeveer 1 kHz te verstemmen. De frekwentiestabiliteit van het baken
signaal van de ECS satelliet is beter dan ± 23 kHz per dag [44]. De regelmogelijkheid 
is dan niet voldoende om de frekwentiestabiliteit over 1 dag van de satelliet bij te 
regelen. Het frekwentie spektrum van de oscillator is in grafiek 62 weergegeven. 

7 .3. De ontvanger gemonteerd op de SA-4,5 meter antenne 

De ontvanger is nu op theoretische temperatuun;afhankelijkheid onderzocht. Nu volgt 
het onderzoek in de praktijk. De ontvanger. is met de belichter samen gebouwd. De 
ontvanger met belichter wordt op de 4,5 meter-SA ( SA : Scientific Atlanta) antenne 
gemonteerd. Fig.7.3 geeft het schema van de ontvanger weer. 

~ c• 
f~-:Hz 

4 sch 3 H spectrum anal yser I 

f o = 11 , 441 GHz . .. , 

ng. 7-3 
Schema van de satellietontvanger 

7.3.1. Het richten van de paraboolantenne 
Voor maximaal CO-polar signaal dient de azimuthen elevatie en de polarisatie richting 
ingesteld te worden. Voor een antenne gericht kan worden dient de oscillatiefrekwentie 
van het satelliet bakensignaal bepaald te worden. Het richten van de antenne omvat 3 
regelkenmerken, die onafhankelijk van elkaar ingesteld dienen te worden, dit zijn: 
- azimuth-hoek, 
- elevatiehoek, 
- polarisatiehoek. 
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7.3.2. Het ontvangen bakensignaal 
Als de schotelantenne op de satelliet gericht staat, kunnen metingen aan hetCO-polar 
signaal gedaan worden met de ontvanger. Grafiek 63 geeft het ontvangen CO-polar sig
naal weer, te zien is het regelmatig patroon van de spectrale zijbanden. De karakteris
tiek is gemaakt op 1 - 7 -'86 om 16:30 GMT, toen was de center IF frekwentie 9,99914 
MHz. Op 2 - 7 - '86 om 9:00 GMT was de IF center frekwentie 9,99802 MHz (zie 
grafiek 64). De frekwentie drift van de satelliet is 1,02 kHz in 16:30 uren. Gedurende 
die nacht is de amplitude van het CO-polarsignaal gemeten. In de middag- en avon
duren is er veel scintillatie waarneembaar, met amplitude variaties totwel 2 dB toe. Na 
20:00 uur GMT vindt er afkoeling plaats en ontstaat er vochtaanslag op de komponen
ten van· de versterker, de versterkingsfaktor van de IF versterkers veranderde toen, dit 
gaf een afname van het ontvangen signaal. 

7.4. Proefopstelling op de 8-meter antenne 

somkanaaL 

60 dB 

verschilkanaal .,r-_....'_---.,
1 

_LO-gena..-Q.to..-_ 

I 
,fa = 11 , 441 GHz 

f:tg. 1-4 
Meetopstelling 8 meter schotelantenne 

Doelstelling van de meting was, om van een klein en stabiel signaal de amplitude en 
faze stabiliteit te meten. Bij automatische volgsystemen is een sterk som-signaal 
aanwezig en een klein verschilsignaal. Daar er nog geen mode-uitkoppelaar aanwezig 
was, werd voor het verschil-signaal het X-signaal gebruikt. 
De faze en amplitude metingen gaven problemen ten gevolge van doppier shift en 
frekwentie variatie van de oscillator van de satelliet. De amplitude van het verschilsig
naal was ook niet stabiel ten gevolge van instabiliteit van de amplitude van het X
signaal. Ook is er nog gemeten met een test signaal welke geïnjecteerd is tussen de 
mengtrap en de lP-versterker van het verschilkanaal zie Fig 7.4. Voor de derde opstel
ling is het signaal voor het verschilkanaal verkregen via een power-splitter in het CO-
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kanaal. Het signaal wordt nu via een verzwakker en fazedraaier aan het verschilkanaal 
toegevoerd. Metingen zonder kwartsfiJters gaven een rechte lijn. 

7.5. Proefopstelling simulatie Olympus satelliet 

De doppier-shift verstoorde de metingen bij de 8-meter antenne. Om dit te ver
mijden wordt voor de testopstelling geen satelliet bakensignaal meer gebruikt, maar 
wordt er een testsignaal gegenereerd. Het testsignaal wordt verzwakt tot het nivo, dat 
van de Olympus satelliet te verwachten is. De opstelling is in Fig 7.5 weergegeven. 

flg. 7-5 
Meetopstelling simulatie Olympus sateUiei 

.Aan het somsignaal van de ontvanger diende het volgende onderzocht te worden: 

-is een versterkingsfaktor van 120 dB haalbaar met kristalfilter B = 50 kHz? 
- treedt er ruis verzadiging op? 
- hoe groot is de eventuele spurious output? 
-de ruisfaktor van de somsignaal IF-versterker, 
- de ruisfaktor van de ontvanger (met X-band), 
- intermodulatie, 
- uitstuurbaarheld tot 0 dBm, 
-aanpassing mengtrap op eerste IF-versterker, 
- testsignaal genereren en meten. 
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Aan de verschil ontvanger diende het volgende onderzocht te worden: 

-is een versterkingsfaktor van 120 dB haalbaar met kristalftiter B= 5 kHz? 
-treedt er ruis verzadiging op? 
- hoe groot is de eventuele spurious output? 
-de ruisfaktor van de verschilsignaal lP-versterker, 
- de ruisfaktor van de ontvanger (met X-band), 
- intermodulatie, 
- uitstuurbaarbeid tot- 25 dBm, 
-aanpassing mengtrap op eerste lP-versterker, 

Verder is de fasestabiliteit tussen het som- en verschilsignaal gemeten. 

Als eerste is er een klein signaal gemaakt, hiertoe is de generator bij de antenne 
geplaatst, en via een coax kabel aan het ontvangsysteem aangesloten. 
-Grafiek 65 geeft het binnenkomende signaal op de schakeling weer. 
-Grafiek 66 geeft het het signaal ( -109 dBm) weer op de RF ingang van de mengtrap. 
-Grafiek 67 geeft het signaal weer op de IF uitgang van de RF mengtrap. 
-Grafiek 68 geeft het optreden op predes 10 MHzvan een ander signaal weer. 
- Grafiek 69, bij nader onderzoek van deze grafiek blijkt, dat het signaal door de spec-

trumanalyser er bij wordt gemengd, de ingang van de spectrumanalyser is hierbij 
afgesloten met 50 Ohm (de onderste lijn). 
- Grafiek 70 geeft het uitgangssignaal weer van het som-signaal na versterking en 

filtering. 
- Grafiek 71 geeft het uitgangssignaal weer, maar met een span van (200 Hz). Opval

lend zijn de op 50 Hz afstand liggende nevenlobben, deze komen door het lichtnet. 
Verder valt op te merken dat het spectrum van de generator vrij breed is en de ampli
tude varieert t.g.v. de ruis (geen stabiel klein testsignaal). 
-Grafiek 72 geeft het uitgangssignaal weer bij een RF-ingangssignaal van -140 dBm in 

het somkanaaL 
- Grafiek 73 geeft het uitgangssignaal van de mengtrap in het verschilkanaal weer bij 

een ingangssignaal van -140 dBm. 
- Grafiek 74 geeft het uitgangssignaal van de lP-versterker in het verschilkanaal weer 

bij een ingangs signaal van -140 dBm. 
- Grafiek 75 geeft hetzelfde weer, maar nu met een kleinere span. Opvallend is de 

grote onzekerheid in de amplitude en de breedte van het uitgangssignaal in het verschil
kanaal. Dit geeft ook grote onzekerheid in de onderloop ontvanger voor de amplitude en 
faze metingen. 
- Grafiek 76 geeft de spurious output weer van de somontvanger, met een ingangs

signaal van -110 dBm op de RF ingang van de mengtrap. 
- Grafiek 77 geeft de spurious output weer van de somontvanger, zonder ingangs

signaal (afgesloten met 50 Ohm). 
-Grafiek 78 geeft de spurious output weer van de verschilontvanger, met een ingangs

signaal van -140 dBm op de RF ingang van de mengtrap. 
- Grafiek 79 geeft de spurious output weer van de verschilontvanger, zonder ingangs

signaal (afgesloten met 50 Ohm). 
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Resultaten van de meting: 
- De versterkingsfaktor van de lP versterker is 120 dB. Hierbij is het kwartsfilter van 
50 kHz toegepast. 
Ruis verzadiging treedt op bij de waarden die in hoofdstuk 6 zijn gegeven. 
- Spurious output signalen treden niet op. 
- De ruisfaktor van de lP- versterker is met behulp van de Noise Gain analyser 

gemeten (zie Pig 7.6 voor de meetschema) en bedraagt voor het som-kanaal 1,55 dB en 
voor het verschil-kanaal 1,45 dB. 
- De ruisfaktor bij X-band. Hiervoor is eerst de ruisfaktor van de mengtrappen 

bepaald. De mengtrappen zijn aangestuurd met een lokaal oscillator (LO) vermogen van 
3 dBm en f 0 = 11,441083 GHz. 

1 NP (dB) 
I demping (dB) 

SOM-kanaal verschil-kanaal I 

6,9 
7,45 

5,0 
3,92 

noise-gain-analyse~ 

fo = 11,441 GHz 

achakeling 1 

ftg. 7-6 
Meetopstelling ruisfaktor meting 

-De eerste trap van de lP-versterkers is aangepast aan de mengtrap, via de impedantie 
transformator in de eerste lP-versterker. 
- Voor intermodulatie geldt het zelfde als bij de lP-versterker zoals in hoofdstuk 6 

besproken. 
-Hetzelfde geldt voor het uitgangsvermogen. 

Er is een ekstra X-band testsignaal gegenereerd. De wijze waarop dit gebeurd is in Pig 
7.7 weergegeven. Het testsignaal is op 1 kHz van het som-signaal geplaatst om midden 
in de doorlaatband van het kristalftiter uit te komen (zie grafrek 80). Voor de hoofd 
PLL-ontvanger is deze afstand te klein, daar er grote kans bestaat dat op het verkeerde 
signaal gelocked wordt. 

- Vervolgens is er gedurende enkele dagen de fase- en amplitudestabiliteit van deze 
testsimulatieontvanger voor de Olympus satelliet gemeten. De fase varieert maximaal 
15 graden, bij een RC-tijdkonstante van 3 s. De amplitude van het verschilsignaal 
varieert ± 2 dB. Dit komt doordat het niet mogelijk is een stabiel klein signaal te 
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Pin=-90 dilm 

zo dl 

Pin=-] 10 .dBm 

\ LO . fo- 11_,-441102 Gllz . 

...,\ mengtap B:S<>""'-

~~'-o."..,~ r---~~ .~ ~ 

fo=11.451102 Cillz. ~ 
~- coupler verschilkanaal verschilkanaal 

f o = l k Hz 

flg. 7-7 
MeetopsteUing voor een ekstra testsignaal op X-band nivo 

CO-ontvanger, 

maken ( Re-tijdkonstante 1 S ). Het somsignaal varieert enigszins. Dit komt doordat 
het somkanaal niet in zijn geheel in temperatuur gestabiliseerd is. Over een periode van 
55 uur geven de fase en de amplitude een horizontale lijn. 

7 .6. Konklusie 

De versterking van de LNA vertoont een temperatuursafhankelijkheid, de afname in de 
versterking is 2 dB van -20 oe tot 30 oe. Met behulp vandePTe in versterkerschakel
ing 1 is de gehele ontvanger in temperatuur gestabiliseerd. 
Als eerste is de in temperatuur gestabiliseerde ontvanger op de 4,5 meter SA-antenne 
gemonteerd. Daar er niet vochtvrij gemeten kon worden, is er een proefopstelling op de 
8-meter antene geplaatst. Deze metingen gaven ook problemen omdat de frekwentie 
van het bakensignaal van de satelliet varieerde. De simulatie van de Olympus satelliet 
had tot doel de volgende punten van het som- en verschilkannaai te onderzoeken. 
-is een versterkingsfaktor van 120 dB haalbaar met kristalftiter B = 5 en 50 kHz? 
- treedt er ruis verzadiging op? 
-hoe groot is de eventuele spurious output? 
-de ruisfaktor van de somsignaal IF-versterker, 
- de ruisfaktor van de ontvanger (met X-band), 
- intermodulatie, 
- uitstuurbaarheld tot 0 dBm, 
-aanpassing mengtrap op eerste IF-versterker, 
- testsignaal meten en genereren. 
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1. KONKLUSlES EN AANBEVELINGEN 

1.1. Konklusies 

-Voor de automatisch volgsysteem is het beste een 2-kanaals volgsysteem te gebruiken. 
- Met behulp van hoofdstuk 3 is de theoretische richtnauwkeurigheid te bepalen, deze 
is beter dan 0,01 graad. 

-De mengtrap voldeed niet aan de verwachtingen. In het betreffende hoofdstuk worden 
de oorzaken opgesomd. 

- De lP-versterker voldeed goed . 

- In hoofdstuk 7 zijn praktische systeemmetingen aangegeven. In het verschilkanaal 
was het signaal nivo op de RF-ingang van de mengtrap -140 dBm en op het somkanaal 
-110 dBm. Aan de uitgang is dan nog een SIN verhouding van 10 dB. Dit betekent dat 
er geen detektie meer mogelijk is als het signaal beneden de -150 dBm komt. Als de 
SIN verhouding 0 dB bedraagt valt de onderloop PLL uit loek. 

1.2. Aanbevelingen 

- Het is aan te bevelen om de werking van de 1-kanaals volgsystemen nader ter onder
zoeken. Deze methode van tracking kan grote vereenvoudiging opleveren, als het PLL 
gedeelte niet voor grote problemen zorgt. 

- In de praktijk moeten er maatregelen genomen worden, om de doppier-shift van het 
satelliet bakensignaal binnen het rechte gedeelte van het kwartsband doorlaatfilter 
karakteristiek te houden. 
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SL5500/G 

GD~~!! ________________ _ 

SL550 D&G 
LOW NOl SE WIDEBAND AMPLIFIER 
WITH EXTERNAL GAIN CONTROL 

The SL550 io • liiMlon lnt.groted cirwit dooignedlot ._ 
u a ~-purpoee ~ llnear amplifier with remote 
glin c:ootmt. Al a frequoncy of ~HZ. lho Sl550G ,_ 
figura il 1.8cl8 (l'fP.) trom • 200 ohm aoun:e. glving ~ 
nolae per1ormançe directly trom a mk:rowave mix•. The 
SL550ha.,. ex_... pincontrol fec:ility whk:hcanbeuSid 
to obtain aswept gain lunetion ana mak• tne amplifier idlel 
for ute eflher in aline~r IF ttrlp or u alow noite .".,.,npiHier 
in a k»garithmic strip. 

Exlemli gein coolrol io """""""" in lho -loop of 
lho main ampiNior which io bu-on lho input and oii'Pul 
hence tf'le noise tigure and output vottage swing .,. onty 

slighlly ~os""' gein is·-· Tlle oxlemal gain 
control charecteristic 6s apecilted withen accuracy of ±1d8. 
~ino a 'flllllltl-defined g.ws Yllf"8UU tme taw to be obtlined. 

TM input transistor can be conneeteef in cornmon emitter 
or common bale and the quietoent current of the output 
emitter foltower can be increued to enable 1ow impedanc:e 
load to bi' driven. 

FEATURES 

• 200 MHz Bandwidth 
• Low Noise Figure 
• Weii-Defined Gain Control Characteristic 
• 25dB Gain Control Range 
• 40dB Gain 
• Output Voltage 0.8Vp-p (Typ.) 

-· --
' --~- -- --te 

~~..:-:· . 
a.•t 

Fig. Z FuncrioMI d;.g,.", 

Fig. t p ;" e~ (ltJP wirltt) 

APPLICATIONS 

• Low Noose Preamplifiers 
• Sw ept Gain Radar IFs 
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Fig. 3 T•lf cireuit 
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SL5500/G 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

T•t Condition• (uni ... otherwiM Rated): 
f = 30MHz:.Vt = +tV RL =-= 2GQO.Ic- 0 At • 7Dl T ... = +:zs-C 

V•lu• 
Characteriatic Circuit Min.l Typ. Max. Units Condition• 

Voltage gain SL550G 39J42.J44 dB 
SLS50D 35 40 45 dB 

Gain control characterittic Bath See nota 1 
Gain reduction at mid~point SL550G 10 dB Ie = 0.24mA 

SL550D 9 dB Ie= 0.2mA 
Max. gain reduction SL550G 20 25 dB Ie= 2.0mA 

SL550D 25 dB Ie ~ 2.0mA 
Norse figure SL550G 2.0 2.7 dB Rs = 2000 

SL550G 3.5 dB Rs = 500 
SL5500 3.0 dB Rs - 2000 

Output voltage Bath 0.15 Vrms At = • 
Bath 0.3 Vnns R1 - 7500 

Supply current SLS50G 11 13 mA At ..,., GO 

SL550G 15 mA R1 ~ 7500 
SL5500 11 20 mA At ....., CD 

Gain variatien with supply voltage 
Upper cut· off frequancy 

Bath 0.2 dB/V Vs = 6 to 9V 

(-3dB wrt 30MHz) Bath 125 MHz 
Gein varietion with temperatura 
(see note 2) Bath 3 dB r- = -55ta +125 c 

NOTE.S 
1. The externe! o••n centtol c httiCter•stlc •S apeclf•ed '" termsof the o••n reduct•on obta•ned wtMn trle contrOf currcnt ( Ie) •S •ncrc .JSCfl 

ftom zero to the spec•ft«< current. 
2. Th•s can be reduced bv usmg '" e/ternltwe 1nput contiguratten (see operahno note ; 'W•<k Temp8fi1Utc R.1nge' ). 

OPERATING NOTES 

Input tmpedance 

The input capacitance. which is typically 1 2pf at 
60MHz. is independent of frequency. The input resist· 
ance. whH:h is approximately 1.Sit at 1 OM Hr. decreases 
with frequencv and is typicallv 500 ohms at 60MHz. 

Control Input 

Gain control is normally achieved by a current into pin 
2. Between pin 2 and ground is a forward biased diode 
and so the volrage on pin 2 will vary between 600 mV 
at Ie 1 taA to 800 mV at Ie ""' 2 mA. The amplifier gain 
is varied by applying a voltage in this range to pin 3. 
To avoid problems associated with the sensitivity of the 
control voltage and with eperation over a wide 
temperature range the diode should be used to convan 
a control current to a voltage which is applied to pin 3 
by linking pins 2 and 3. 

Minimum Supply Current 

lf the full output swing is not requîred. 01 if high 
impedance loads are being driven, the current con
sumptron can be reduced by ominino R1 (Fig. 3). The 
funct1on of R1 is to increasa the quiescent current of the 
output eminer follower. 

High Output lmpedance 

A high impedance current output can be obtaîned by 
takiog the output hom pin 6 (leaving pin 7 open· 
circuit) . Maximum output current is 2 mA peak and the 
output impedance is 3500. 

Wide Temperature Range 

The gain varietion with tempersture can be reduced 
at the expense of noise figure by including an internat 

300 resistor in the emitter of the input transistor. This is 
achieved by decoupling pin 13 and leavtng pin 12 
open-circuit. Gain varlation is reduced from 3dB to 

1dB over the tempersture range -55 C to + 125 C 
(Figs. 6 and 7). 

low Input Impedenee 

Alow input impedance (~250) can be obtained by 
connecting the input transistor in common base. This is 
achteved by decoupling pin 1 1 and applying the input 
to pin 12 (pin 13 open-circuit). 

High Frequencv Stabilitv 

Care must be taken to keep all capacttor leads short 
and a ground plane should be used to prevent any earth 
inductance common between the input and output 
circuits. The 300 resistor (pin 14) shown in the test 
circuit eliminales high frequency instabilities due to the 
strav capacitances and inductances which are un· 
avoidabie in a plug-in test svstem. lf the amplifier rs 
soldered directly into a printed circuit board then the 
300 resrstor can be reduced or omined completely. 
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Fig. 6 Volt-o• 11•in 11. t«nt»tM.,.. (pin 12 f~Krwpi«J. 
ll•ltdMd eifcuit eonlitJwMion) 

~ .• !... 

Sl550D/G 

-
....... 

" 1-

-

., .. l 
I 

~~c-w:• 

Fip. 1 VoA'apt fNit "· ,."",_.,IJM (pin 13 d.coupS.d fot 
Îlftp#oll«/ 11•in 11.,Mtion with t•mp•r•tut. - -. O/»fMing -·J 

V / . r-=-~-- / 
:,....---

v V . -. 
· M -~ ... . ... .. - .• ·- .. 

Fir/. 8 TypicM ,.._ligtM (SL550G) 

2 



SL5500/G 
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APPLICATION NOTES 

A widetNnd high gain contiguration using two 
SL550s conneeteet in sen .. is shown in Fig. 11. The 
firlt stage is connected in common eminer configura· 
tion. whilst the ncond stage ia a common base circuit 
Slabie gains of up to 65 dB can be achieved by the 
proper choice of R1 and R2. The bandwidth is 5 to 
130 M Hz, with a noise figure onty marginally greater 
then the 2.0 dB specified for a &Îf'918 stage circuit. 

.. 

A voltage gain control which is line.v with cantlol 
voltage can be obtained using the circuit shown in 
Fig. 12. The input is a voltage ramp which is negative 
going with respect to ground. The output drives the 
camrol current pins 2 and 3 directty (see Fig. 1 3). 
lf two SL550s in the strip ant controlled aa shown in 
Fig. l 4. with alinear ramp input to the linearising circuit. 
a fourth power law (power ga in v . t ime) wil I be obtained 
over a 50 dB dynamtc range . 

() 

SL5500/G 

Fig. 13 LittNI6-.pf gMn cirt:uit 

---ll2! 

AR Cap.~citors 1 OnF 
G••n 46dB 
NoiM figute 2.0dB (RS 200tJ) 
Outpul po- · SdBm (Al SOu) 
Frequency respante •• Sl550G 
Dyn•rmc r•ng• 70dB (1 MHz bandwtdth} 

F;g. t5 APflhc•tions u."""_ olwld• rlrn•M~C r•ng•: 500 
loM/ Utplif;., with AGC using SL500 ,.,,.. 
;nt•gr•t•d r:ircu1t. 
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SL5500/G 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Storago lamperwture -55'C to + 150'C 
Ambtent eperating temp. -40°C to + 125°C 
Max. continuoul aupply 
Voltage wrt pin 1 · +9V 
Max. continuoua AGC current 

pin 2 10mA 
pin3 1mA 

0 

-f:!;!SJ;~---------------

SL560C 
300 MHz LI:NV NOISE AMPURER 

This monolithic integrated circuit containa three vet'f 
high performance transiston and aaociated biaaing 
component& in an eight-lead T0-5 pack.age forming a 
300 MHz lownoiaeamP'ifier. Tha contiguration empla.,
ed permits maximum flexibility with minimum use of 
extemal component&. Tha Sl560C is a general-purpou 
low noioe. hioh frequoncy gein bloei<. 

FEATURES 
(Non-aimultaneous) 

• • • 
Gain up to 40 dB 
Noise Figure Less Than 2 dB (RS 200 ohm) 
Bandwidth 300 MHz 

• Supply Voltage 2-15V (Depending on 
Configuration) 

• Low Power Consumption 

APPUCATIONS 

• Radar IF Preamplifiers 
• Intra-Red Systems Head Amplifiers 
• Amplifiers in Noise MeastJ'ement Systems 
• Low Powet Wideband Amplifiers 
• lnstrumentation Preamplifiers 
• 50 ohm Line Drive<$ 
• Wldeband Powet Amplifiers 
• Wlde Dynamic Range RF Amplifiers 
• Aerial Preampliliers lor VHF TV and FM Radio 

'P!.EASE ENOUIRE 
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SL560C 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

T..-t Conditiona (uni- otherwi• .Uted): 
Frequoncy 30 MHz 
Vee6V 
Rs-RL-500 
TA- 25'C 
Test Circuit: Fig. 6 

Cheracteriatic 

Smalt signal vottage gain 
Gain flatness 
Upper cut-off frequency 
Output swing 

Noise figure ( common eminer) 

Supply current 

CIRCUIT DESCRIPTION 

Mln. 

11 

+5 

Three high performance transistors of identical geo
metrv are employed. Advsneed design and processing 
techniques enable these devices to combine a low base 
resistance (Rbb') of 17 ohms (for low noise operation) 
with a small physical size- giving a transilion frequen
cy. fr, in excessof 1 GHz. 

The input transistor (TR1) is normally operated in 
camman base, giving a well defined low input imped
ance. The tuil voltage gain is produced by this transis
tor and the output voltage produced at its collector is 
buffered by the two eminer fellowers (TR2 and TR3). 
To obtain maximum bandwidth the capacitance at the 
collector of TR1 must be minimiseet Hence, to avoid 
bonding pad and can capacitances, this point is not 
brought out of the package. The collector load resistance 
of TR1 is split, the tapping being accessible via pin 5. lf 
require(t. an extemal roll -off capacitor can be fixed to 
this point. 

The large number of circuit noctea accessible trom the 
outside of the package affords graat flexibility, enablîng 
the eperating currents and circuit contiguration to be 
optîmîst:-d for any application. In panicular, the input 
transistor (TR1) can be operated in common eminer 
mode by decouplîng pin 7 and using 6 as the input. In 
this configuration, a 2 dB noise tigure (Rs""' 200 0) can 
be achieved. Th is contiguration can give a gain of 35dB 
with a bandwidth of 75 MHz (see Figs. Band 9)or, using 
feedback, 14 dB with a bandwidth of 300 MHz (see Figs. 
10and 11). 

Because the transistors used in the SL 560C exhibita 
high value of fT, care must be taken to avoid high 
frequency instability. Capacitors of small physical size 
should be used. the leads of which must be as shon as 
possible to avoid asciilation brought about by strav 
inductance. The use of a ground planeis recommended. 

Funher applications intermetion is svaiable in tne 
'Broadband Amplifier Applications' booktet. 

v ..... 
Unita Conditiona 

TvD. M•x. 

14 17 dB 
±1.5 dB 10 MHz -220 MHz 
250 MHz 
+7 dBm Vee- 6V / . 

+11 dBm Vee - 9V Soo Fog. 5 
1.8 dB Rs- 2000 
3.5 dB Rs- 500 
20 30 mA 

.. 
•• w ,_ ...... .. -

"'""""""-Fi(J. 4 F~WqC~encyfNIIOM& llMII sigmlg•in 

"111111111 i . - ::.. ·~ ·1f~ """""' 

. 
" 

Fig. 6 Ftfltlwnt:r ,.1/HHJH. output c•,ubility (loci of m .. imum 
ourput pow• with frttqu.ncy. for 1d8 g•in co""".uion) 

TV PI CAL APPLICATII.IniS 

Gain1~B 

S.ndwidlh220 MH:~ (Pout-1mW. 5001) 
200 MH:~(Pout-6mW,5001) 

I .... SWR1.5:1 

FirJ. 6 60 a line tltitlw. Th• ,.."",._ olthM configutRion;. Mo'll/ltt 
inFit/.4. 

" I 

VOftl;gegain32dBat8V 
35c:IBat10V 

Notufigure1.8d8 (RS-200 OI) 
Supptycurrent 6mA at 6V 

' 12mAat10V 
Bandwidth 75 MHz (Me Fig. 9) 

Fig. 8 Low noi$efNNmplifi« 

Gein 13dB atVcc-9V 
-1dBat8Mtizand300 MHz 

0 

'••••e -= ... , " 
'ititi!~ 1111\' .... MI U 

IJitfQUf.NCY INMII 

SL560C 

FirJ. 7 Input ll•ndintJ waw t•tio plot of c;,cuit shown itt Fig. 6 

-

. . -

I 11 
'IX••"! " ..... - ... 

10-100100100 

fiii!OW:NCY f .... ll 

Fig. 9Ftfltluenq fftponl• ol t:itcuit 6hownin Fig. 8 

w 
FIIIQU!"IIIC' ~-~~ 

Fig. 11 Ff«<uenq rnpona of circuit Utown in Fig. 10 



SL560C 

'• · ·~·c 
'lte• .1 .. .., 

INt• 

··--

M N -
'ltEQUf)CY _.11 

Fï,. 13 F,.qwncy r•fPOnn ol cltcuillhown in Fig. 12 

ffWUAfUitl" !"Cl 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Supply -• (Pin 41 
Storoge lomperolure 

Junctlon tomporow,. ,__ 

+15V 
-5!i"C to t!50'C (CM) 
-wc to t:IS'C <DPJ 

150"C (CM) t:IS'C (OP) 

Junc:tior><aM rg CNi !CM I 
Junction omb*ll 22f1'CNi (CM) 'ZJO'CNi (OP) ---potion S..Flg.15 

G1ln 13d8 
Poww auppty cun.nt 3mA 
hndwidth 125 MH• 
NoiMfigure2.5dB (RS-200 0) 

PACKAGE DETAILS 

Dlmerllions are shown thut : mm (In) 

()poqtjng ........... range -55"C to +t:IS'C (CM) 11 100mW 
-55"C to +100"C (OP) 11 100mW 

--No. P.8. 1134_1_ 



AMPLIRER APPLICATION NOTE 

INTRODUCTION 
Broedband radio frequency amplifier•. deoigned 
lor operation below microwave frequODCieo. gen
erally uoe high·gain bipolar trenaiators in combina
tion witb negative leadback cin:uitry. Thia ante 
presente a diocuooion of feedback witb emphuia on 
the unique cin:uita, which Anzac baa devolopad. 
having fundamental adventliga in noille ligure and 
dynemie ranga performance. Alao included are 
beoic amplifier definitiona &Dei informatlon uoeful 
lor preditting the noioe ligure and intermodulation 
performance of amplifier caocadeo. 

FEEDBACK AMPLIFIERS 
Tbo bipolar end field effect trenaiaeora, wbK:h are 
the beoic gain produc:ing devioM uoed in virtually 
all RF 1"80eiving amplifiero, are not partlcularly at
troctive lor tbet uoe from a deoign at&DdpoinL 
Tbey aro characteri%ed by frequency dependent 
pin. poor impedanc:e match, and non-linear opera· 
tion. Negative leadback cin:uite are deoigned to 
overcoma tbeoe effecta and it io the deoigner'o taek 
to provide amplifiero beving flat gain. good iJD. 
pedanee match, and reduced distartion for aa:ept
able oyotemo operat.ion. 

Most ouch amplifiers are deoigned ueing a tech· 
nique commonly known u reoistive feedback. 
ohown in Figurs 1. One leadback reoistor c:onuac:ta 
botween collector and baae: a -..nd connecta bs
tween emitter and tba ground of tba CODUilOD emit· 

FIQure 1. Rosisllve Feodbeck Amplifier 

ter transilltor. Selection of theoe two reeiston 
controle tba gain and tarmiDal impedancee as 
liven by tbe o.pproximate equations in Figure 1. 
n- leadback reeiston ""' il>berent noioe pro
ducers and power dissipaton. As feedback io in· 
creased in order to dec:realie gain and diotortlon, 
tbeoe reeistors add more noioe and disoipate more 
output power. Witb feedback sufficient to reduce 
gain to 10 dB, tbe noille ligure wiJl have increased 
by about 3 dB &Dei tbe available output power wiJl 
have dec:reaoed by about 3 dB compared to tbe per
formance of the same transistor operaûng witbout 
feedback. 

To avold thill degradation of performance, Anzac 
developed a negative leadback structure based on 
!te territe tranaformer capabilitieo. This patented 
technique, known aa "loosleos feedback," provides 
lower noioe ligure and higher linear output than 
can bo achieved uaing reoistive leadback witb tbe 
oame transistors. Figure 2 shows a block diagram 
of a transtonner leadback circuit in which a direc
tional coupter ia tbe leadback network. Tbe <01>

pling ratio botween ports D aod C datermlnes tba 
magnitude of tbe feedback. and bem:e. tbe gain. 
The feedback io negative due to tbe in-pbaoe cou· 
pling between ports D and C aod the inverolon of 
the active device. 

Tile isolation of the coupler prevents output power 
trom the active element applied to port D trom ap
pearing at tbe input port A; therefore. impedenee 
match can bo maintained in the presence of leed· 
back. Finally, the signa! transfer properties of tbe 
coupter are such that all of the input signa! at A io 
added to the transistor output signa! at D to yield 
a totaJ output aignal at B which ia greater than the 
active device output; thil ia in contrast to tbe 
reeietivo feedback contiguration in wbich the out
put power is lesa tban that delivered by the activo 
device. Tbe only noise ligure degradation is that 
produced by tbe vsry small incidentallooses in the 
coup !er. 

Tbe directional couplsr feedback circuit gives great 
fiexibiüty in application. Tbe gain een bo varled 
over a wide ranga by cbanglng the tranoformer 
turns ratio and thsrefore tbe coupling ratio. Taps 
sra regularly odded to tbe translormen allowing 
tha souree and load impedanc:e.o presenteel to the 
transiotor to bo changed. Thia allowa nniae ligure 
and output linearity characterilltica to be opti· 
mized. The coupleno are vecy broedband devieea 
allowing wide bandwidtbs, .limiteel only by the ..,. 
tive device, to be achieved. 

., 
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HIGHGAIH 
INVEATlHG AMPLIFIER 

OAIN: G: Gain in tba Pre.>ce of 
Feedback 

A 
a- 1-M A:. Gain witbout Feedback 

or Open Loop Gain 

FOR 1 M 1 » 1 fl: Feedback Translar 
Function or Coupling 

G,. _.!. Ratio 
p 

DISTORTION: 

D=~ 

D: Distartion in tbe 
Preoence of Feedback 

cl: Diatortlon witbout 
Feedback 

Flfptw 3. 

., 

DEFINITION AND MEASUREMENT OP 
AMPLIFIER PARAMETERS 
Gillil 
A natwork analyzer ia uoed to meuure.. tba two
port acattering parameten of tba amplifier u 
abown in tha accompanying flow graph lf'laure 3). 
Tbe email signa! insertion gain ia cWilled u tba 
ratio of tba power delivered to tbe load to tba 
power available from tbe eoun:e. in a 60 ohm 
measuring oyotem OD dB, 

Ga20iog,. ISuldB 

Retuna t.o. and VSWR 
The input and output retum loaa and VSWR 
are rel8ted to the input 1111d output ac:attering 
parametani as followa: 

Pin "' 1 S11 I Pout • I Sa I 

Return Loaa • 20 log,. P dB 

VSWR= !±!_ 
1-P 

Noi8eFigan 
Tboncioe factor ia tbe ratio of tbaaipal to ...U. al 
tbe input to tbat at tba outpuL 

1 
= Sipal·to-noioe ratio at input 

Signal-to-DOioe ratio at output 

The noille liguni ia tba noiaa factor expreaad in dB 

F•10logfdB 

For vsry low noillo liguni determination. -
ment ia made uaing a highly accurate hokold 
noise soun:e. For lesa critica! datermination of 
bigber noiao figures, an accurately calibrated diode 
DOiae aource is u.t. 

latermodulation latereept 
Tbe intermodulation inten:ept ia an upreui<m of 
the low level linearity of the amplifier. Tba inta
modulation ratio ia tba difference in dB betweaa 
the fundamental output signa! level aod tba 
generateel distartion product level. Tba relatioo
ahip between intercept and intermodulation ratio 
ia illuatrateel in Figure 4, which abowa product out
put levela plotled versus theleval of the funclaDat
tal output lor two equalstrength output oignals at 
different frequencies. Tbe upper line obowa tbe fun
damental output plotled againat ltself witb • 1 dB 
to 1 dB slope. Tbe aecond and tbird order prodw:ta 
lie below tbe fundamentalo and e:&bibit a 2:1 and 
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3;1 olope reoP,OCtiV"!Y· Tbe intercept point for 
at.h« prnduct ,. the mtersection of the utensiona 
of t.he product curve wit.h the fundamental output. 

Tbe intermodulatioD inten:ept la a valld indicatcr 
oflntermodulation performance only in t.he amaU 
lipal aporUing ......., of the ampllfler. Abova 
_,. output level wblc:b ia balow the 1 dB com
..-lon point, the acûva device movee into Iarp 
signa! aporation attended by signa! otrengt.h 
ciapendant biu level ehifta. At tbis point t.he inter
modulation producta DO Iongor follow t.he straight 
lina output olopea, llld the intercept daoc:ription ia 
noloqwvaüd. 

Tbe intermodulation ratioe are datermined by 
mouurement 1lling a conventional opeetrum 
analyzw. Tbe maasurement dynamic renp ie 
anbanced 1liÏDg appropriate o:ancellation tec:hni
ques wben roquired to IICCOmodate high dynamic 
....... ampllflon. 

Com~io· 
Tbe 1 dB compreoaion point ia the output level at 
wbich the ampllfier gain drops l dB below it.a amaU 
signal value. lt laan indlcation of tbe aignallevel 
at wbich amall signaJ conditiona no Iongor apply. 
At t.hie level. the intarmodulation intercepto no 
Iongor edequately predict the ampllfier distartion 
behavior. 

The meaaurement of t.he compreaaion level is made 
1lling a frequency diocriminating detector in order 
to doteet tbe gain daaeue at the fundamental ~ 
quency. Thia ia prefwable to using a tata! power 
dateetion meaaurement, since it is the fundamental 
frequency wblc:b ia probably of moot interest to the ....... 
Mulmum Signa! 
Tbe muimum signallevel is the largeot CW or 
pulaed RF oignal wbich may be oafely appliod to 
the amplifier. Lar,... signala will oxceed the 
amitter-bue breakdown voit.age of tha transistor 
llld wiU rnult in permanent degradation of noiae 
tigure and. for large enough oignalo, reduction of 
pin aDd inaeue in dietortion. 

Tbe. intercept po.int ia ~ot.ermined by me&a111'În3 
the mtarmodulation ratio at a single output level 
llld projecting along the appropriate product olope 
to the point of interaecüon wit.h tbe fundomentaL 
Wban t.he inten:ept point ia known U.. inter
modulation ratio can he detarmined by the reverae 
proc:ess. Thesecondorder IMR ia equal to the dit· 
"""""'" in dB between the second ords- inten:ept 
llld U.. fundamental output level. Tbe t.hird order 
IMR la equal to twice the difference between the 
t.hircl ords- intercept and the fundamental output 
level. Tbue are oxpreesed u: Tbe apeciliod 1eval ia d-...Jned by applying auc-

' 

ceaaively largor CW sipala llld meaa111'În3 the 
lP, • P..,. + IMR, nolse ligure until 0.5 dB clegredation ia obaerved. 
IP1 - P..,. + ~ IMR1 The muimum signa! level is opecifiod 3 dB helow 

wilere P.,.. io the power level in dBm of eecb of a 
pair of equal level fundamental output signala, lP 1 
llld lP, are t.he eecond llld t.hircl ords- output in
ten:epta in dBm, llld IMR, and IMR, are tbe -
cond and t.hircl ordor intarmodulation ratioe in dB. 

10 

the level which eau- the 0.5 dB desnclati"r- · 

StablUty 
Broadband faodbadt amplifiers, in generaL may 
nat he unconditionally at.able at aU froquenc:ies, 
particularly outside of !.heir opeci6ad operating 
bllldwidth. Wban losaleaa feedback tec:hniqu. are 
amployed. stability margins teDd to he ooiWier 

t.han whan resiative metlooda are ueed. lndaod. it 
hes hem ob.-ved t.hat when completaly louloao 
feedback natworka are ut.ilized. for the purpoee of 
lclûeving the lowaat ~bie noiee liguree llld 
bighelt dynamic range. it may not aJao ba ~bie 
to lclûeve unconditiooal at.abllity simultanooualy. 
Unconditional otabllity may waU ba a trad&<>ff 
againot the ooiao ligure noquirement in particular. 

For tbio raaoon. Anuc hu utilized the analysia 
capability of automatic ootwork analyzwo in ords
to calculate tbs ot.abllity conditiODil for ampllfieno 
trom tbeir moaoured &parameters. Using equ• 
tiono from relerance 121, it is poosiblo to camputs 
t.he K factor and the otability c:ircle locationo 
directly from tbo S.paramotero at aU frequendos of 
moaaurement. lf the K factor ia greater !.hen unity, 
t.ho amplifHII' ia unconditionaUy ot.able at t.hat ~ 
quaney. lf K ia leso !.hen unity, tben tbe at.ability 
cin:leo, wblc:b are the boundaries betweeD the 
stabie and t.he potentiaUy unotable load regicma. 
may be calculated and plottod on t.he aoun:e and 
load plano Smit.h charts. Tbia information along 
with tho system designer' a knowledge of t.he"""""' 
and laad impedanceo in which the amplifier wiU be 
embedded. make it poaaible to ut.ilize wit.h coa
fidence. ampllfiere wboee desirabie c:bancteriatica 
outweigh their lad< of unconditional stability. In
telligent utilization of t.hie infonnatioo hao allowed 
Anuc to supply tbs lo-noiae, highest dynamic 
range amplifiere to the lnduatry. 

Survivability 
Recent published work 131 hes beendonaat AORC 
on the topic of amplifier survivability llld protee
tion against strong RF signa! inputs. H was found 
that tbs most probable overlaad !allure machanism 
ia breakdown of the emitter·baae junction wben the 
applied signa! negetiva peako drive t.he bue 
beyond the BV,.. rating of the tranaiotor. Tbe ma· 
jority of Anzac amplifiers utilize tranaiotore wit.h 
breakdown voltagea in exceoo of 3 volts. llld t.heooe 
doviceo can withstand signala up to + 20 dBm. 
Recentiy dooigoed high frequency ampüfi.." uoo 
very high f, devices wit.h 1.6 volt breakdown 
voltages. These devio:es are auaceptible to damop 
wit.h signala in tbe vlc:inlty of + 13 dBm. 

Tbe problom io ral~ to .-k voltagea rat.h« 
t.han averap power pnd la tberefon aa - for 
low duty cycle pul- u for CW signala. lndeed. it 
may be more severe· for repetitive puloee il the 
tranoiant responee of t.he input blasing c:ircultry ia 
not wall controlled. i 

Special proteetion r epinat overdrive la not included in · at.andard ampllflars. 
I 
: . 

Ho-, aucb lecluliquoa bava hem cWv.lopad 
llld can ba incorporated In opeo:ial deoigno u ,. 
quired. Tbe moet affacûva proteetion hu hem ob
t.ained by p1acing a low reoiatanoo Sc:hottky cliocle 
directly ...,..,.. the amittor-baoa junc:tion in t.ha 
,....... biu directlon. Tbia diode hu 110 affecl .., 
the omaU signal aporation of the amplifl8r; 
apecilically, lt doeo DOt dagrade noiee fisure .., 
intermodulation intarcapt. When overloadina 
signala ara applied. however. the diode c:onducta on 
the negativa peaka and limit& the amittoor-bue 
voltage balow the loval of breakdown. By ~ 
application of t.hie techniquo, illcluding t.he cleeip 
of tbo bias c:ircultry, it io poasible to proteet vwy 
low noioo ampllfiero againot overio.ding signalo in 
ueeu of oue watt. 

nGURES OF MERJT 
'lllare are two liguree of merit wblch ara ueeful lar 
comparing the perform&IICO copabilitlea of oimil8r 
ampllflwo. Tbeee bave hem cleolcnat.d t.he dyn.uzt
ic ......., numbw llld the intorcop& efficiency. 

The 1irat cambiMs the t.hircl order intem~pt. t.he 
gaiD. and the noiaa ligure into a single numbar 
wbich compareo the dynamic range c:apabilitiea al 
ooe amplifier witb .-her. Tbe eecond oomparea 
ampllflwo bued on their convenion of applied DC 
power to t.hird order intercept. Tbeee concept.a are 
deecribed in t.he following sectiOliL 

DYNAMJC RANGE NUMBER 
Tbe dynemie range of an amplifier ia t.he rinp of 
signaJ levela OV1!1' wbich the signa! quaüty -
ooma opecilied criteria of uoability. Tbe low aipal 
limit relatea to noioo while t.he high limit re1acee to 
nonlinearitiea. Tbe loweat usabie signaJ lovai la 
determined by tba device noiae figuro. the dataction 
bandwidth. and the required signal·t&noiee ratio. 

Thelargeot usablo signa! level ia detarmined by t.he 
device nonlinearity according to criteria wbidl 
rafloet the ayotem aporation requirementa. U..... 
lty raquiremanta are variouoiy upraesed by 2nd 
and 3rd order harmonie and and intermodulation 
limita. cro...,.odulation. duensitiutlon. or output 
compreoaion criteriL The dynamic ......., can he 
determined only aftar a large signa! criterion b.u 
been aalected. Since moot oynem l'I!CjlliAmant.a are 
upreaoec~~· tarmo of low·lovoi non-ljnMriti• wit.h 
oboKved t.a in a ralatiV11iy narrow frequ011cy 
window, it mes advantag80U8 to typify t.he 
device in tema of it.a t.hird«dor output intar
modulation·lntarcept, IP. Altbougb tbia is an.,. 
bitrary choice not neceooarily suit.able to aU naad& 
it doeo yield, a raadily foomd mauuro upon wtW:.h 
~vice Joona ""':' conwniell~ ~ JDIIàa. 

J . 
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[r:' PTC - 3 ' 
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C = 10 nF 
C l = c h ip-kondensa1:.,or 
C2 = 22 JlF 

C4 (Jt=l Rl t:::::J 
lp 
c 

C4 
CS 
Dl 
Rl 
R2 
R3 
R4 

= 4.7 pF + ins1:.,el-po1:.,meter 0 -
= Hl )JF tantaal 
= diode 1N4148 
= 30 ohm 
= S60 ohm 
= 180 ohm 
= 130 ohm 

Vl V2 . . 
i· • ••• ·•· -· \Ft, c ~ es C2 

L L 
C2 

UIT 

IC SL-550 
R4 c 
~ 
c:J ' 

AGC 

S,6 

L = smoorspoel 
V1 = spannings-regulai:.,or S Volt, 
V2 = spannings-regulator 12 Volt, 
PTC weers1:.,and = 40 ohm bij 20 graden 

F 1 IC SL-S60 
p IC SL-SS0 

T = ingangstransformator 
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Bufferversterker 

SPAN 20.0 kHz 
RES BW 300 Hz VBW 1 Hz SWP 200 sec 

Sj,ektrum uitgangsvermogen bufferversterker f ( frekwentie ) met Pin bufferversterker is gefilterde ruis B=5kHz. 
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·Temperatuur in oe 



schakal ing ·2 

schakeling 3 

'"" Temperatuur in wc 
-L 



hp REF -10.0 dBm ATTEN 10 dB 
I 

MKR 10.000 00 MHz 
-11. 93 dBm 

I I I 
P out = -12 dBm. - - --- - ---1 dB/ 

1----- t-------

MAR KER 
10. ~00 ~,0 

-11 93 dBm 

r-
r-

CENTER 10.000 0 MHz 
RES BW 300 Hz 

Mr 

I 

!Generator l 

fo = 10 MHz 

/ \ 
z I \ 

I 

I 
/ 
I 
I 
/ 

VBW 1 kHz 

I 1 1 I 
I I filter S"Kh .... l I lspectr 

---------
o v e n 

i\. 

\ -

\ 
-

\ " 

\ 
\ 

\ 
SPAN 20.0 kHz 

SWP 10.0 sec 
Spektrum uitgangsvermogen kristalfilter B=5kHz = f ( frekwentie) met Pin = - 12 dBm bij 10 oe. 

um analyser 



hp REF -1121.121 dBm ATTEN 1121 dB 
MKR 1121.121121121 1211 MHz 

-11.98 dBm 

P out = -12 dBm. ---------1 dB/ 

MARl <ER 
1121. I ~ IZIIZI ~~ 1 
-11. 98 dBm 

CENTER 1121.121121121 121 MHz 
RES BW 3121121 Hz 

MI-

I 

!Generator : 

fo = 10 MHz 

/ \ 
z V \ 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

VBW 1 kHz 

I I . L I 
:speet L fi 1 ter ÇKH~I 

I I ---------
oven 

' 

\ 

\ -

\ 
-

\ 
\ .. 

~ 

1\ 
SPAN 2121.121 kHz 

SWP 5.121121 sec 
Spektrum uitgangsvermogen kristalfilter B=5kHz = f (frekwentie) met Pin = - 12 dBm bij 50 oe. 

rum analyser 



/ 

hp REF -10.0 dBm ATTEN 10 dB 

1 dB/ I P out = -12 dBm . 

!Generator I 
fo = 10 MHz 

MARl <ER / \ 
10. I ~00 f ~0 Mr- z lf \ 
- 11. 98 dBm ~ 

t- I 
t-

f 

I 
CENTER 10.000 0 MHz 

\ 

\ 

MKR 10.000 00 MHz 
· -11. 98 dBm 

- - ------ -
I I filter I I 

I - - - - -!.k./l...._ - ! 
lspectru 

o v e n 

-

\ 
-

\ I 
I 

.. 
~ 

~ 
.\_SPAN 20.0 kHz 

RES BW 300 Hz VBW 1 kHz SWP 500 sec 
' Spektrum uitgangsvermogen kristalfilter B=5kHz = f ( frekwentie ) met Pin ='-12 dBm bij 10 oe en 50 oe. 

T . 

; 

m analyser 

-tv 
0' 



t ; . ' • 

hp REF -20.0 dBm ATTEN 10 dB 

1 dB/ 

MARl <ER 
9. ge ~g 4~~ Mt-12 
-23 66 dBm 

/' 
1/ 

/ 
/ v . 

P out = -20 dB m. 

~_ener a tor I 
f o = 10 t1Hz 

CENTER 10.000 0 MHz 
RES BW 1 k:Hz 

--- -/' 

~ 

P> ::- so j( tfz. ---------

~ . I I f i 1 ter 2. 
I I ---- - ----

o ven 

VBW 3 kHz 

I I 

----

Spektrum uitgangsvermogen kristalfilter B=50kHz = f ( frekwentie ) met Pin = -20 dBm. 

MKR 9.999 40 MHz 
-23.66 dBm 

~ 
'-.... ~-

""' 
-

~ 
~ 

• 

I spectrum analyser 
,_ 

- . -
SPAN 50.0 k:Hz 

SWP 30121 msec 



hp REF -20.0 dBm ATTEN 10 dB 

5 dB/ 
".,..,.. --........ 

/ 
,/' 

/ 
MAR~ KER v 
10. t ~00 ~~ ~ 
-23. 70 c~B 

f-
,V 

f-

/ 
/ 

V 

V 

P out = - 'UJ d8m. 
-~~~O_I<!!_L _ ___ 

----1 Gener•tor I 
fo = 10 MHz 

CENTER 10.000 MHz 
RE S BW 3 k Hz 

I I filter1 · 

I 
-1 I 

I - --------
o ven 

'" 
VBW 10 kHz 

I 

~ 
'\ 

MKR 10.000 0 MHz 
-23. 7 0 dBm 

~ 
\ 

\ 
Î\ -

\ 
\ 

1'\ 
• 

\ 
\ lapeetrum an•lyser I \ 

I I 

SPAN 200 kHz 
SWP 1 00 msec 

Spektrum uitgangsvermogen kristalfilter B=50kHz = fT frekwënti(l ) met Pin = -20 dBm. 

-w 
0' 



1'u~) 1 fo- 10 MHz .. met i~~:mgsiransfoima 11111 
generator 

_,___ a~aly:ser fo = 10 MHz 

verzwa~ker scnakaling 1 scnakeling 3 

Ie J. 0,9 mA 

--~~12HP'~~g~b~!g~ 
r~ F. := :o:E? 1"':: s:::, . 

.::: ' 
F:F: ,f.c;:, 
[" 1': t;o; Ft4:= [:.ë J ; P ln=-1:~0 11 r:: v: r::.: ::: ' , 1:: • " f' :::: . Y 'I:. · , ' 

. "' ['" , '·· 1='1"' ··E:• ::::,·~·t:o'!'''' r:..~ :;:r ::: '· t;:, 
:;: h ·= ~ !" i ~'~~"'• .: ~:: ::C; ·:~ '>.: "''~"'• · ~=j';c: ~"':: ë: ::• :r:: =~ rc :: '· 

. ... =.. 

J:::.:::::.:.E". F . :• l,::::o ·~§"' : l>r:::::::: r:::•r::c: :}c :•:L :· 

.. hëË:;J:;.;F_;cb !Û T k E::Ff ='Ti gc:p[.: ~ :: r:::kT:~f·: i''Frrt" f; o :ix: I'C: '·''' FT" ~t:O ~'' f" f'óc•: F t'•Ftk! 
. . :.JC:.: F : ·. îë' fë::"' : c. j::o· ·.. : . · .. E'î:F :•:o E ' ·' c . : .. 

·-21,2 tc:" :::J••,:t.;•-F•F J:::::::p"f"• :::W.~+:::~::~I"E r::r •:o• r ;•:: .: . .!" ~'L t:•:;: ... :: r:+'' 1, C P ]"ë:[::f: [:'!=' r-=~'':'1 '•+" l~: r::::r::: J;::!::=r~ :r,:, r•: l'i: VF :' 

-22~ 

ClJ . 

.3 o,6 
. 5 O,'t I'-'''< .... 
J! o,z 

0 

''"ter. 

'-'i"V t:T:Ë:ITf:i ;,· 
F::c:.:: :c :;co .. 

~100 dBm 

spectrum analyser 
; 

.. !é·:: . 



hp REF 10.121 dBm ATTEN 20 dB 

1121 dB/ 
I generator ' ' 

I 

I P'""' 
r ~ MARl kER ' ' : 

MKR 1121.121121121 121 MHz 
-0.30 dBm 

I 

---------------: 60 : dB 60dB 
ver=wakker schakeling 1 ' schakeling 3 

: 
: Ie: = 0 mA 
----------------

: 
: 

: 
: 

oven 

I I I I 
-·- - - - - - - - - - - - - -

: 
' ' ' 

.spectrum analyser l 

~ 

10. I ~00 ~0 I \ MH2 ~ -~ 
- I- schakeling 1 schakeling 3 spectrum analyser I - Sl'JL; ' ' -0. s0 dE ~m Ie: = 0 mA ' ' ----------------

oven 

~-=--"=--~=-~-

1-
1-

J 1\ 

I \\ 
V ~i\ I 

CENTER 1121.1211210 MHz 
RES BW 3 kHz 

-L.-:1 
I 

VBW 10 Hz. 

Spektrum uit-gangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) 
·met Pin = -124 dBm T=25 oe en onderstelijn 50 Q afgesloten .. 

~ ~-
I 

SPAN 21210 kHz 
SWP 20.0 sec 

0 
~ 
> 
'Tl .... 
!"rj 
~ 



fp REF 30.0 d8m 

10 dB/ 

ATTEN 40 dB 

120 dB 

... 

I . 

MKR 10.000 071 8 MHz 
-33.60 dBm 

generator verzwakker schakeling 1 3 \spectrum anal y~ 

CENTER 

t-----+--fo= 10.000.075 HZ 

10.000 071 
RES BW 10 

MHz 
Hz 

MHz 

VBW 

schakeling 1 

1 Hz · 
Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( !frekwentie ) 

met Pin = - lJO dBm T=25 oe en onderstelijn 50 0 afgesloten. 

Ie = 0 - mA 

oven : 
. . ----. - -·- -

spectrum analvser 

Ie = 0 · mA 

oven 

SPAN 200 Hz 
SWP 60.0 sec 



hp 3121.121 dBm ATTEN 4121 dB 

·o 

MKR 1121.121121121 12168 121 MHz 
-23.8121 dBm REF 

~--~--~~--~~--~~--~~~--_-_-_~,_-_-_-_~,_-_ -_-~ ~~-- --~,---.1 

P uit= -57,4 dBm.· 96 dB~ -1121 dB/ 
1-----4--

1 ,62 dB 63 ~B : 
I genera toF· H verzwakker 8 sc:hakel i ng 1 H sc:hakel ·~ ~g 3 H spectrum anal ys~ 

fo= 10.000.0?:5-- Hz : Ie: l o, mA ; 
1-----4-- ----------------

oven 

MARlkER 
1 121. I~ 121121 ~b 6 8 12 M H z 
-23 8121 c~Bm 

I \ !0. 
-

•vy "' "f 

CENTER 1121. 121121121 12168 MHz 
RES BW 1121 Hz VBW 1 Hz 

SPAN 2121121 Hz 
SWP 6121.121 sec 

I Spektrum uit?angsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met Pin = -153 dBm T=25 oe. 
' 



Cl ,j 

hp REF 30.0 dBm ATTEN 40 d8 

I I I 10 d8/ 
I I 

MKR 10.000 068 0 MHz 
-7.30 d8m 

I I I __ ____ I. 
P uit= -57,4- dBm/ ~ 76 dB ;---- ~62- dB---- -63 -dB:--: 

~--+---~~----, Uva~~~~.~~~ ~----
1 !generator I~-~ I lschakeling 1 schakeling 3 • spectrum an•lvser 

fo= 10.000.075 Hz I Ie:= o, mA ; -----' 

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

MARt<ER 
1121. ::10121 ~~68 12 MHz 
-7. 30 dE3m /'~ 

1\ 1\ 
I ~ I \ 

CENTER 10.000 068 MHz 
RES SW 10 Hz VSW 1 Hz 

oven 

-

SPAN 200 Hz 
SWP 60.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met Pin = -133 dBm 

I 
I 
1 



J 

lp REF 30.0 d8m 

10 dB/ 

ATTEN 40 dB 

·., 

MKR 10.000 071 8 MHz 
2.50 dBm 

62 dB 

fo= 1~000.075 Hz~ Ie = o, mA 

CENTER 10.000 071 MHz 
RES BW 10 Hz VBW 1 

.. ---~-~- ·-" ·- ---··-

~ 
Hz 

SPAN 200 Hz 
SWP 60.0 sec 

Spektrum ~itg~ngsvermogen . cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met Pin = -123 dB~ T=2.5' "C. 



hp REF 30.0 d8m ATTEN 40 dB 

10 dB/ 

j 

MARl kER j_ 
10. I ~00 k ~68 12 MHz I 1 1. 60 c~Bm 

I 
~ 

r 

I \ I ~ 
V \.N ll ik l ~J 

·vv~V' I "" 
- --------------

P uit= -5~4 dBil 156 dB 
162 dB 63 dB ' ' 

' 

~ 

\ 
\ 

\ 

MKR 10.000 068 0 MHz 
11. 60 dBm 

-
\ -

\ 
-

'\ w -~ ~1\ A .A 
-~rv'l'N'v 

., 
IVr 

~ ; 
zwakker 

I 

schakeling 3 H spectrum anal yser I schakeling 1 
' ' : I 

fo= 10 . 000 .07 5 · nz ~ : I I -c = u, mA : 
- - - - - - - - - - - - - - - -

CENTER 10.000 068 MHz 
RES BW 10 Hz 

oven 

vaw 1 
/o 

Hz 
SPAN 200 Hz 

SWP 60.0 sec 

Spektrum uit. gangsvermo~en cascadeschakeling 1 en 3 = f (frekwentie) met Pin= -113 dBm T=25 oe_ 



)O . __::__.
Temperatuur in oe 



.!3 
..... ·a 
~· 

8•5 KHz Je • 0,9 mA 

oven 



. -

hp REF 112J.I2J dBm ATTEN 212J dB 
MKR 9.999 999 4 MHz 

8.12JI2J dBm 

112J dB/ I ~ 
I \ 

MAR <ER 2'DOM V \ 
9.9 39 9f ~g 4 MH;' \ 

8. ~0 dE ~m 1\ 

J \ 
i ~· ~A 11 

rJ ~ wf'IM I' '~ V\ 
~ 

: 

or I generat 

fc = 10 

H verzwakker ~.: 
MHz : 

-·--- --- ------ -- . 
62 dB 47 dB ' ' 

' ' 
spectrum analyser _l schakeling 1 schakeling 3 

: 
Ie = 0, 9 mA : 

-----------------
oven 

'" 

f\ 1\ 

"' ~ ~ 
rl1 

11 

CENTER 9.999 998 MHz SPAN 212JI2J Hz 
RES BW 112J Hz VBW 312J Hz SWP 6.12JI2J sec 

Spektrum Uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 .. n 3 - f ( frek t' ) p· . . ... - wen Ie met m = - 100 dBm T=25 oe. 



hp REF 1121.121 dBm ATTEN 2121 dB 

1121 dB/ 

I 
MARl <ER ~OOM I 
9.9 39 9f g9 4 MHz I -2. 7121 dE 3m 

J 
.1' 

n "n r'\~11 N "" ~ ,, 
---~-----------

0 62 dB 47 dB. 0 
0 0 

0 0 

~ 
\ 
\ 

\ 
\ 

MKR 9.999 999 4 MHz 
-2.7121 dBm 

-

\ 
-

J\ {\ A ,.", 
~ n~ 

vv\ ~,~~ )\ lf 
~ ~ 

0 0 

spectrum analyser I akker schakeling 1 schakeling 3 
0 0 
0 

generator verzw 

Ie ~ 0,9 mA 
0 

0 0 0 0 fa = 10 MHz 
--~------ - -- --- -

I I 

CENTER 9.999 998 MHz 
RES BW 1121 Hz 

oven 
111 

VBW 3121 Hz 
SPAN 2121121 Hz 

SWP 6. 121121 · a ·ac 
Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met Pin = -110 dBm T=25 ot. 



( 

hp REF 10.0 dBm ATTEN 20 dB 

10 dB/ 

MARl KER ~OOM / "" 9. g( ~g 9S 37 8 MH/Î -13 20 dBm 

f- J/ 
j-

hrrf' 
~ 

\ 1\ 1N !~V. 
nW 

I 

i 
I ~ 

11\ I 
I 
I I 

----- --- -------
: 62 dB 47 dB : 
: : 

r schakeli ng 1 schakeling 3 spectrum analyser I 
: : 
: Ie = 0,9 mA : 

verz wakke 

_ fo = 10 MHz 

-- - --- - -- ------ -
oven 

I .I. 

CENTER 9.999 998 MHz 
RES BW 10 Hz VBW 30 Hz 

\ I 
1\ 

MKR 9.999 997 8 MHz 
-13.20 dBm 

\ 
i V'y1 

I 

rvt~M 
~ ~tv\ rlrv-., 

V I VI 
I 
I 

I 
I 

SPAN 100 Hz 
.SWP 3. 00 sec 

~pektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie) met Pin= - 120 dBm T=25 oe. 



--

lp REF 1121.121 dBm ATTEN 2121 dB 

1121 dB/ 

MAR~ KER ?OOM 
9. ge ~g 9S 97 6 MHz 
-25. 30 c~Bm / ~ 

/ 
r-_ I 
r- rV 

! /\{\ 11 hA~ 
I 

(\

1 Al' 1/ ~ n ~ 

I 

V' vv I l I I 

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

' ver: .. akk 

: 62 dB 4? dB : 

.' ! !!Chakel ing 1 ' 

: 
' schakeling 3 spe~trum •nalvser u 

: : 
fo = 1•) MH: : Ie = 0. 9 mA : 

----------------
I 

CENTER 9.999 997 MHz 
RES BW 1121 Hz 

- ,,, 

;. 
VBW 3121 Hz 

\ 

I 

i 

V 1\ 

I 

I 

MKR 9.999 997 6 MHz 
-25.3121 dBm 

. 

I 

I 

AA" ,1\ ..... L\ 

~ ~~/I r\rv , I 
{\ 

n ~ :r 

V 

I 

I 
SPAN 1121121 Hz 

SWP 3.121121 sec 
Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( .frekwentie ) met Pin = -130 dBm T=2S oe. 



fp REF 10.0 dBm 

10 dB/ 

•, I 

ATTEN 20 dB 
MKR 9.999 92 MHz 

-39.60 dBm 
_ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _I _ _ _ _ I 

: 62 dB 47 dB : 
l-----+-----'f-----+-·----11-----+------1-~-JJ._:7-J•cn•k01ling I~~ •cha~ allng :; 8r-sp-~actrum •n•l yser I 

MAR IK ER 
9. gt~g 9~P MH2 
-39. 60 dBm 

CENTER 9.999 9 MHz 
RES BW 300 Hz VBW 10 Hz 

over. 

SPAN 20.0 kHz 
SWP 20.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met ingang afgesloten met 50 ohm. T=25 oe. 



hp REF 10.0 dBm ATTEN 20 dB 
I 

10 dB/ 

MARl KER -~OOM L. 

I 10. I ~00 ~ ~3 MI- z 
-23 90 c ~Bm 

J • . / 

~ 
~'"· 

I 1/ 
./ 

-~ 
~· 

~.,r.f 
~r 

I 

I oenerator 

fo • 10 MHz 

I 
I 

MKR 10.000 03 MHz 
-23.90 d8m 

I I I l 
- 62- d::B - - - - - , 47 cm--~ 

I 
verzw•"'r sch•kelino 1 filter •ch•kelinQ 3 speet 

.': I 
I 9•5 I<Hz: Ie • . o , 9 mA : 
----------------- -

•< oven 

--
~ ~. 

"\ W_ 

~. 
"' ~ ... 
~ 

CENTER 10.000 0 MHz SPAN 30.0 kHz 
RES BW 300 Hz VBW 10 Hz SWP 30.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogencascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie) met Pin= -130 dBm1T=25 °C. 



hp REF ATTEN 2121 dB 10~121 dBm 

10 dB/ l -

I~ 
I \ 

----

MKR 1121.121121121 1218 MHz 
-3.2121 dBm 

-· 

:- 62- <ï:B----- -47· -dB 
fgener•tor H v•r::wa~r 1 ~ •chak•l ino 1 filter •ch•l-.•1 inq 3 

fo • 10 ,.,Hz : '8•~ KHz Ie • o.~ a.A 

------- --- -------
ov•n 

I 
MAR~ER 
10. -~1210 ~ ~8 Mfr \ -3. 20 dE ~m I 

1-

I 

,/1 
/ 

r 

"'1~1· 

CENTER 1121.00121 0 MHz 
RES BW 300 Hz 

I \ 
~ 
~ ' 

I 

·vsw 10 Hz 

J 
I .A.~~.~~~~. \ l 
i'' ........ ~ 

~. I 

l 
I 

I ' ., 
~ 
-~ 

SPAN 2121.0 kHz 
SWP 20.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met Pin = -110 dBm T=25 oe. 



~! •·: 

. 
hp REF ATTEN 20 dB 10.0 dBm 

1 0 dB / 
: - 62-ci:ä - - - - - -4i -dïf -; 

I I gene,.. a. tor H yer: .... a..~ hl sch•6.wl1nq 1 filter sch•kel J nq :; , • 
: 

fo • lV f1H: : Ec•:i h:H: Ie • -J. 9 IBA : 

- --- - --------- - ---
o v&n 

I 

MARr <ER -"OOM L. 

10. ~00 ~ 06 MI- z 
7. :+0 d E ~ m 

.J ~. ~ 

/ 
Jlf' 'VYVI' \ 

~" / 

' t ' r\M 

~. .~ / ~ ~ .. I 

~~ ""'V'"' I 
,, .,, 'T..,.' 
~ 

CENTER 10.000 0 MHz 
RES BW 300 Hz VBW 10 Hz 

SPAN 30~0 kHz 
SWP 30.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie) met Pin= -100 ?Bm T=25 oe. 
( 



fp REF 1121.121 dBm 

1121 dB/ 

' . 

ATTEN 2121 dB 

I ' 

MKR 1121 MHz 
1121.4121 dBm 

iq&>n•r.•tor H'~-...--: .. -.. -=&--.r I~ sen•• •llnq 1 H +i l"t•r H scn•••linQ ; Hr-. sc-e-et-ru-m -.n-.-1 y-•• --.r 1 

fo • tV l"tH: t1J &•:i 1-:"H;. I~ • ü.9 n.A; 
L------------------

CENTER 1121 MHz 
RES BW 3 MHz VBW 3 MHz 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met 
kristalfilter B = 5 kHz en Pin= - 100 dBm . T=30 oe maar nu in een breed spektrum. 

SPAN 1. 121121 GHz 
SWP 25.12i msec 



hp REF 

5 dB/ 

12. 12! dBm 

MAR 
80 
-11 

CENTER 9. 999 6 MHz 
RES BW 112!12! 

ATTEN 312! dB 

Hz VBW 3 

fo • 10 MH::: 

Hz 

MKR !:;:,. 

9=5 I<H: 

---------------- =-oven 

SPAN 112!.12! kHz 
SWP 99.8 sec 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 ~ f ( frekwentie ) met kristalfilter B = 5 kHz en 
Pin = -116 dBm en Pin = -126 dBm . T=30 oç voor noise loading te bepalen. 



., hp REF 12.0 dBm ATTEN 30 dB 

5 dB/ 

MAR <ER L~ 
0 -lz 

..... 10. 30 c~B 

r-
r-

, 
.V 

I 11 

I~ ~ ~~ ~~ i ~i~~ 1111 l 

~~ 
I' 

'l 
11 

I~ 1.4 

CENTER 9.999 6 MHz 
RES BW 100 Hz VBW 3 Hz 

~ 

I I 

MKR ~ 0 Hz 
10.30 dB 

I I 
:-62-iä _____ -47-cili -: 

I .r. I ' s.Choil.k el i nq 3 i genet-•tor H ven:: w• er r;; sch•kBl inc; l f i 1 ter 
: 

fo • 10 HH:: : 8 =5 KHz Ie • •J .CJ ~~t~A : 

------------------
o v en 

~ 

w~ i!ÀJiu, .• ,,", 
~~1~~ 

_r~n:rrm~~~. ~tAJII 
I 11 11 '~'V'\ M ~AA•I• 

SPAN 10. 0 kHz 
SWP 99.8 SEC 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1 en 3 = f ( frekwentie ) met kristalfilter B = 5 kHz en 
t Pin = - 106 dBm en Pin = - 116 dBm . T=30 oe voor noise loading te bepalen. 



hp REF 30. 0 dBm A TTEN ·40 dB 
10 dB/ ~~----~~----~----~~-----~----~----~ 

11----,i------r 50D. 

I 
i 

MAR 
10. 
-28 

~Hz 
I 

MKR 10.000 000 MHz 
-28.70 dBm 

CENTER 10.000 00 MHz SPAN 5.00 kHz 
RES BW 100 Hz VBW 10 Hz SWP 15.0 sec 

Spektrum uitgangsver,mogen cascadeschakeling 1.2 en 3 = f ( frekwentie ) zonder kristalfilter om 
maximaal te ver~sterken"ruis te bepalen ( verzadings nivo). · 

.I 



hp REF 

10 dB/ 

r 
I 

30.0 dBm ATTEN 40 dB 

l - - - - - - - -- - -;-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

r 

oven 

I 
_j--+--------l 

I 
CENTER 10.000 00 MHz SPAN 5.00 kHz 

RES BW 100 Hz VBW 10 Hz SWP 15.0 sec 
Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeÜng 1.2 en 3 = f ( frekwentie ) zonder kristalftiter om maximaal te 
versterker ruis te bepalen ( verzadings nivÓ) 



hp 
10 dB/ 

30.0 dBm 

-' 

ATTEN 40 dB 
MKR 10.000 04 MHz 

-20.60 d8m 

,.. __ ____ _ --------------- --- --------
i 60 dB . 62 dB 

1------1!-----+-son · · · · ·· ---:j ~Ch•J.; el1ng À.r SC:1a ~ @tllng 

·, 
( - - - - - - - --1-----+----i----- - 7 ------------ -- --~------- ~v;n 

MAR 
1121. 
-2121 ' \ 

I . . 
~~----r--~~tw~~~b.t~~--r--~--~l \ 

CENTER 10.000 0 MHz 
RES BW 300 Hz VBW 10 Hz 

l 

SPAN 20.0 kHz 
SWP 20.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen cas<eadeschakeling 1.2 en 3 = f ( frekwentie ) met kristalfilter B=5kHz om 
maximaal te versterken, ruis te bepalen (verzadings nivo). 1 



hp REF 

10 dB/ 

30.0 dBm 

MAR 
10. 
-23 

ATTEN 40 dB 

7 M z 
Bm 

10 dB verzwakker 
I 

MKR 10.000 47 MHz 
-23.70 dBm 

CENTER 10.000 2 MHz SPAN 20.0 kHz 
RES BW 300 Hz VBW 10 Hz SWP 20.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen cascadeschakeling 1.2 en 3 = f ·(frekwentie ) met kristalfilter B=5kHz om maximaal 
. te versterken,ruis te bepalen ( verzadings nivo) 



hp REF -6121. 121 dBm ATTEN 1121 dB 

1121 dB/ 

MAR 
0 

10 

i generator 1 f-1 -----, .I 
,-------~-----'@r------------ll spectrum anal vser 

•oenerator 2\- J 
'. ' 

CENTER 1121. 121121121 121121 MHz 
RES BW 1121 Hz VBW 3121 

' 
Hz 

Spektrum uitgangsvermogen na optel orgaan= f ( frekwentie ) voor intermodulatie. 

MKR b. 121 Hz 
1121.121121 dB 

SPAN 1.121121 kHz 
SWP 3121."121 ssc 



hp REF 0. 0 dBm ATTEN 10 dB 

10 dB/ 

MAR <ER L~ 

0 -lz 
10 00 dB 

! g e nerator 11---
I 0--i . ~ l " 2~ sen a ~ e 1 nq • , s o ectr um ana. l vser 

1 g enerator 2 :f--
1 ' I 

' ' 
' 

.JI A 

it.il.n~ ~~.l .j ~ r-· 'Y"M 1'1\PV\-t . .__v ... 
CENTER 10.000 00 MHz 

RES BW 10 Hz 

I 

I 
J J 

:N·~ ~ 

VBW 30 Hz 

\ 

\ 
\. 
~ 

v l ~ A 

MKR D.. 0 Hz 
10.00 dB 

.. 

~ 

~ 

I ,\ 

/I \\ 
).' \ ~ A 

~~~~~~ ~ ~ 
SPAN 1.00 kHz 

SWP 30.0 SE!C 

Spektrum uitgangsvermogen na schakeling 2. = f ( frekwentie )voor intermodulatie. 



hp REF 20.0 dBm ATTEN 30 dB 

10 dB/ ;gener-ator- ll 
i I 

f- ~ 5chak el i ng 2 f----1 scectr-um anal v ser : 

! Yener a tor 21 
! 

~ . : 

-2 , 5 
-3,5 

MAR <:ER L~ 

0 Hz 
-1. ~0 dE3 

I 

\ 

A l 
j \ I 

LwJI\J U:'v . ......~.~ ... A. pJ l, .IJ.A ,No ~ ~ ~~ -
IA IA. .I 
IJ 16/·w· 

MKR 6. 0 Hz 
-1. 00 dB 

~ 9 , 2 

" - 30 , 1 ~ 

I \ 

IA 

I~J. 
) .. ·~ 

CENTER 10.000 00 MHz SPAN 1.00 kHz 
RES BW 10 Hz ·VBW 30 Hz SWP 50.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen schakeling 2. = f ( frekwentie )voor 1 qB intermodulatie ko~pressie . voor een groot ingangssignaal. 



hp REF 2121. 121 dBm ATTEN 3121 dB 

1121 dB/ 
.. 

MAR KER L~ 

0 ~Hz 
- 1. t ~0 dE3 

[generator- 11 
I I ~ . 1- y,s chakel i nq2 ! s cectr-um anal v ser- : 

\qeneratar 2 
' 

1-
\ 

-52 ,7 
-53: .• 7 

~ ~. u 

~~~ laA •• h..A..JJ IJ.,..rJV.NA ~ IJJ...kl , ~ ~'\J.W 
~ ~ AW 

I, V'Y_. .. 

MKR b.. 121 Hz 
-1. 121121 dB 

I 
9, 90 

(\ 

-
-

·~:-38, 4 

I \ 
l 

~ I~ 

\ 11'1 y,., 

CENTER 1121.121121121 121121 MHz SPAN 1.121121 kHz 
RES BW 1121 Hz VBW 3121 Hz SWP 5121.121 sec 

Spektrum uitgangsver mogen schakeling 2. = f ( frekwentie )voor 1 dB intermodulatie kompressie . voor een klein ingangssignaa!. 



I • 

hp REF 2121.121 dBm ATTEN 3121 dB 

1121 dB/ {gen erator 1 
I 
I 

·~9:cha.keli nq 1 ~ spectrLlm .an al vs.;ar ·r ! 
; <Jenerator 2 i 
~ . I 

;: 1 dB 

MAR~ KER L~ 

0 ~ Hz 
-1. ' ~0 dE3 

I 

I ' 
.~ A \ 

I I \ 
~" ) ~~ ~A ~l ;;;; \i: 

; 

~ tJ 
~'! 1N '' ·r1 

MKR D.. 121 Hz 
-1. 121121 dB 

11 , 2 
I 

fl 
-19 , 2 

I 

I \ 
~ ~ 
I 

I~ 1 I 

) " !\J CENTER 1121.121121121 121121 MHz SPAN 1.121121 kHz 
RES BW .· 1121 Hz VSW 3121 Hz SWP 3121.121 sec 

Spektrum uitgangsvermogen schakeling 1 = f ( frekwentie )voor 1 dB intermodulatie kompressie . voor een groot ingangssignaal. 



hp REF 20.0 dBm ATTEN 30 dB 
I I I I I 

10 dB/ 
1 generator 1 I h schakel i nq 1 [---i se eetrum anal y ser 

J----
: 

!generator 2! I 

r--

MAR l$_ER L ~ 
0 ~z 
-1. ~0 d EB 

-53,3 
-54,3 

"' .~ j, 

~}-~ ~ ~ l~ .. ft~ ~)" ~ w \J\w\J 

I 

t .. rJ 
~W\! 

MKR ~::!.. 0 Hz 
-1. 00 dB 

10,5 
I' 

{\ -18 , 7 

I 1\ 

I \ 
) 

" 1/ 

I \~A I 
) \ ., 1 

CENTER 10.000 00 MHz SPAN 1.00_ kHz 
RES BW 10 Hz VBW 30 Hz SWP 30.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen schakeling I = 1 f ( frekwentie )voor 1 dB intermodulatie kompressie , voor een klein ingangssignaal. 



·H 
......... 
a ~,' 

C:Q 
'0 ~,1 '-' 

.5 
~I 

c;:; .: ... ·a 
A. 0 

-1 

~qt 

-qJ 

-"J 

-<j ~ .. 

~ 

:;:. .. 

1''::·· 
: l:tcc .!""E:.p_. 

. :t.c I'·' •··· •-· "·'" .··· 

· ~·· . . : ~ . 

: Overdrach~s karakte;istiek versterke;schak.~li~g 3 = f (te1llperatu~r)l f~=lO .. 
AGC. waarde atieweerstand (30 +56) o-:·Pin,;...:.t)7 .dBm.-- ·-

fo= 10.000.075 Hz --r.=. 
~~ .. . . ,., 

' ,,. ·'F , ... 1-~· 1"· , .... , ... ""'· F"·. 

'"'"" '"" 

fo= 10.000.075 Hz . 

"". ~f:'o r:• 

1'-'' I!Oolli.;;. ' 

~ fr ~~ 
Temperatuur in oe 



hp REF ATTEN 4121 dB 3121.121 dBm 
I .. 

MKR 9.999 98121 MHz 
-121.4121 dBm 

I :-62-d"i _____ -6o -dB~ - I 1121 dB/ ·r 
sch•"•ltnc;~ :;, ',sp~ctrum •n•ly,vrl Jgt:?r~t·H·a.t-or- H ver-:w•hr~çfc h•'-- .,linq 1 filter 

I - . : t 1.0 cm s·:o ..:H: 
fo • 10 MH: · J.c • •)IJ. ~ : 

40 dB I 

son H '"11 linq ·t-
_6_2_ dB Eo•:50KHz Ie . : - ------- - --- - ----

o..,&n 
-

MAR <ER 
9. g ~g 9t 30 MI- z 
-IZI. ~IZI dE 3m 

f-
f-

. 
' 

l ~~ L lh M M ~ ~h J j ~.Al~ ~J ~J I~ ~ ~~ ~ ~11 ~~ ' 
~, ~~ ~ N 

" 
M ~ ~I ~ ~r 

1'1, ., ~~~ ~~~"~ 
~,.A.,._A,Io. .A.o....Ul JJ ... lL.JJ ..1 .1! ... 11 AIIIJI\JJI.aa. ~~~ .A ·lA I A .l.lo.ll. lJ • .lMa. IA.. ... ~~ . .LJIJ..Jid . ......... .. ·- .. ·~ .... '"'""'""... ,. ... I'" .... ~ ....... , '~""'~~ o•r . .,.,, .... 

CENTER 9.999 98 MHz SPAN 2.121121 kHz 
RES BW 1121 Hz VBW 1121 Hz SWP 6121.121 sec 

Spektrum . uitgangsvermogen cascade schakeling 1 en 3 met kristalfilter B=5kHz = f ( frekwentie )voor Pin = - 100 dBm . 
onderste kanaal 50 n op de ingang afgesloten . 



hp REF 30.0 dBm 

1121 dB/ 

l ! 

ATTEN 40 dB 
MKR 9.999 982 MHz 

-0. 40 dBm 

-----~-----_I ______ I I 
S"O.JZ., ; r 60 dB 62 dB ; r----~ 

l-----t-------t---+----t------1f----.,_"'qf--=-:l. acnak•lifWJ 1 filtRr sch•k• l inq 3 spectrum anolly 1utr~1 

! llO ca e-s KHz 1c • o~ ""' ; ' 
r----, .--___,_, , . 40 dB : · 

~ r----1 i • r-----1 Qen~rator H "•,· =w•J· er ;-:-1 sctlaJ •ltnq 1 Hf i 1 t.•r H sch•t..eltnq ::H •o•ctrum .an.al >r·s•rj 

ia a 10 MH:: / :- ; &•:iOI H~ 1J '; ' 
I --------------- o 

/ ov... 'l'= 27 c. 
MAR<ER , I 
9. 9 ~g 9E32 
-0. 4.0 dE3m 

M~z 

CENTER 9.999 98 MHz SPAN 2.00 kHz 
RES BW 10 Hz VBW 10 Hz SWP 60~ 0 sec 

I 
. I 

Spektrum uitgangsvermogen cascade schakeling 1 en 3 met kristalfilter B=50kHz = f ( frekwentie )voor Pin = -100 dBm, 
bovenste kanaal 50 n op de ingang àfgesloten. - . . 



' ' 
-lt ~ti$.: !i-~:~i~!~i~!.~i~i :$: :4: :w: :~: ,4: ~::iul ~P~:#-:lj~j ~h~i; ~::~uP::4:: p: ~~~~ffi:!f' ~uw~: t~-~~~#,#::'$F:g~ ::i~#jfft T~l~#I @~~~.~~,:~~ ~W~' ~u~~~~:~~"§~::ffi~~l* ff+êffi::R~ffi:g: _Ê:,Bog~. Î~'!~;f~ :~+:·ff; ,fi7:Lftpf:i;:#i .~:;tj: B:!~:~l *tTffffutiri~[ f+glili·' ~;:_;H:_:_l ::hl;,, !'_H:,_:, fHI;·* ,: H:,. !,_*:, :_ .. w,s-+~,2 :,-'7.: :,tG,,_.+, __ ;: •_._f_,"*~,:,· ::-: ._+l __ '-: t-_ +i. 

7+ 
' : ::'' ....... ':.:: "" .": .,,. .... ·~"' , .. , ....... , ~ "'-:. ' .. . 

·
1
'

1 
P out = -106 dB _ _ _ _ _ 1!1! i!d :': ii'l ! i :::: ': :;: i _ --- ~· 

s:.~! ii_!! ::~: :::î: ~ : ~~:~ :: ~ ! 

-lo -.s 0 I() 



- .. j 

'""' s 
t:Q 

- "0 .r '--" 

11 ç: 
_,, 

' ..... ...... ... ". 

' '5 . p., 
..hl. 

-5,, 

-sy,t 

~ 

'""' s ~J:z. 
t:Q 

,3 1 -J~ 1 

ç: 

·.: r · -'Jl,2 

:? . - . - ~">,) . 

-ns 
J2,6 .. 

! '7 . ... . , 
"1, . 

'/ 

13 

· .. i .i . L ·"' "L i 

I 
I 

- -, 
I 
I a ~ 

i generator ~erzwa k 0

ket·H i sol a tor 
I ~ H mengtrap ~t----1--tJ spec:trum anal yser ~ 
I 

L?;;.:~:•,::: 

.. s ... ~ 
::: ::::::: u~~ t"" s:i :'"'" ' ·: 

:•;;= ;:~: • T:: ;:::·:~ :; ;::; ;::: ::: 
.. "'' :~;;. 

::-::'i::::::: ::;; '::: :_::: :: •:;, 
,_:-~·~= 

I 

LO generator] 

Overdracbts karakter~sue:k. LNA ~ ·f ltemperatuur) ' 

~: =iT:45üo2GHZ~ Pin~~-"~ dBr 

.=i'~ ~îê~ 

''"""' ::: ~~~" ~:·! :eoT •" : . ...._ 
.: · ::cro::;;:::;~'?' . --. ~: '" "'' 

::;:c::: :;;: ... ::; ; ;:: :;:: •:;: ~: ;;:; 

~111 ~ 1 ~ out ;;dBm. 

~:~~ ]Generator Jt----: ~ 
~ fo - 10 MHz 

-)), ~ ~ 

UfA l-1-:------11 spectrum anal yser I 
oven 

-'~ 

15" 2 0 2Ç J O J 5' s-o -
Temperatuur in <>c 



hp 
1 dB/ 

REF -28.0 d8m ATTEN 10 dB 
MKR 11.500 000 605 1 GHz 

-32.39 d8m I -~--~-- -, ____,... ---~--T- I 
I 

P out = - !>3 dBm. 
--i----

I Gener a tor __ 1-1 ------;~...--L_N_A __ ____.· 1-1 --------11 spectrum anal yser 

fo= 11 , 5, GHz 
I 
I 

MAR~ER I ! i i' . I J f. 1 1 . ~ 0 0 -·~er-0· 5 11' G Hz f-1. ----+----+---____,f----+-- J 

I -32~ 39 diam 1 1 I I 1 

f--" 1 I 1 1-r- î-- 1- 1 
~--+ , ·- - ---r r' ---t--++------+--- - -+-' - --+-1 ·----1~ 
I i . _L. ,,: . i I I I I 
I !. . I ! ' I 1:. I I I I ' : r-·r·---- I. --~---r--1 -H------tl--~~.·----+----1 
I i I . i 
L . -+---~- . 
I I i · i 

I ! l I 
1-----"------1---· 
I I I I 

1--- i~---·---+! _· ~-:~. - ---- -·· ·+! i ]-+--- ! 
I i I 

1
. 

! ! j_ I '----~--___.. ___ ..__ __ _._ __ _.lW..,_ __ _ . ~-"-1 _________ ...__ __ __. 

_, 
i 
I 
; 
I 
I 
I 
~ 

CENTER 11.500 000 599 GHz SPAN 100 Hz 
SWP 20.0 sec RES SW 10 Hz. VBW 30 Hz 

Spektrum over,drachts karakteristiek LNA = f (frekwentie) 

0 

" > 
"T1 -t"l1 
~ 
~ 
...:I 



hp REF -56.0 dBm ATTEN 10 dB 
MKR 9.999 658 8 MHz 

-59.59 d8m 

1 dB/ 

CENTER 

~---:---------~--- -- -r- ----------·-·-··· ·-t -- - ----··--- ~------ -r--·-- ---- ·t·- ------. 

- ~ ---------------

. . . 1------ ----------------~------- --- -· --

. ' ;_._ --- ______ l ______ . 
ILO-g&>neratorl 

~ __ f':1 _(\R!:$~_B ____ , __ ______ _j_ _ ______ ·--- - _____ , _ ___ _ - -·----

: 9. 9è9 6$8 8 :MHz : 
---------"! 

~ 1 . l 

~--~ g-~--~-~-- -9~: 8~"'-~ - .... . ... . . ---- ~~~ -. ---- ----- . '.. ---~~-. 
, . ··- · - ,. - ---- • . - --- ,----- . .. - . - --· -~-- - · - - ~~----- .. · -:· - -·-·t· ~------ --·----= 

-- -· -------·~--- ---- -·--·" --· ---- --- ----- ·--- ~--U--- .. l:il! -- -----~--- _:_ _____ L. --- ---·---- -~-----------J 
I a I '1 i 

: .:: !q : : ; , --- --- , ___ -- -- ---- -- ----- --i\ -- :1 l!r ---- ----:-- -------- -- -- --: 
- ---- ------------- --- ---·-- ----·--. ' --,·.··-·'-1--- - --~:_·---llh t, .. ·- ...... ,. -··--·-·------',,----- ·--------------,.: I ' I 

: j 1 i 
l 

. ···- --T·-· ; ....... ·-. ;·- ... j ... -· __ ; _____ __________ - ---- -'----- -~ . ! ; ; -- --~---- -· ------------- -·-r·----
i i 

~--~~----~--~----~-LJu 
9.999 652 MHz 

RES BW 10 Hz vsw 30 Hz 
SPA.I'l 100 

SWP 20.0 SQC 

Hz 

Spektrum overdrachts karakteristiek mengtrap = f (frekwentie ) I LO frekwentie =1 1.451102 . signaal 

frekwentie is 11.441102 GHz. P(L0)=+6 dBm P(sig)=-53 dBm. 
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• IS" V ..... -., I 

.-----.· .--------.· 
qen•r•tor •P•ctru• •n•l v••r ( 

f 

. 1, l OVEN 1 LO- qenvroto,- .. 

fo • 11.441 GH: 



hp REF 10. 0 dBm ATTEN 20 dB 

10 dB/ 

MAR 
1 0. 
-59 

CENTER 10. 000 0 MHz 
RES BW 300 Hz 

z 

VBW 30 

fo • 11 , 441 GHz 

Hz 

MKR 10.000 26 MHz 
-59.90 dBm 

SPAN 20.0 kHz 
c:::;wp 6.00 sec 

Spektrum uitgangsvermogen van de ontvanger = f (frekwentie) I ingang 50 0 afgesloten. 

met schakeling 1, kristalfilter B=5kHz. LNA. Mengtrap. 



hp REF 10.0 dBm ATTEN 20 dB 

10 dB/ 

MAR 
9.9 
-18 

CENTER 10. 000 0 MHz 
RES BW 300 Hz VBW 30 Hz 

MKR 9.999 BB MHz 
-18.00 dBm 

fo • 11 , 441 6Hz 

SPAN 20.0 kHz 
SWP 6.00 sec 

A: Overdrachts karakteristiek van de ontvanger = f (frekwentie) I ingang 50 Q afgesloten. met schakeling 1. 
kristalfilter B=5kHz. LNA. Mengtrap. B: Overdrachts karakteristiek van de ontvanger = f (frekwentie) I 
Pin = -100 dBm. met schakeling 1. kristalfilter B=5kHz. LNA. Mengtrap. 

•' 



hp REF 

10 dB/ 

25. 1 dBm 

MAR 
9.9 
-7. 

ATTEN 40 dB 

I 
I 

I 

fo • 11 , 441 GHz 

MKR 9.999 70 MHz 
-7.30 dBm 

CENTER 9.999 7 MHz SPAN 20.0 kHz 
RES BW 300 Hz VBW 10 Hz SWP 20;0 sec 

A: Overdrachts karakteristiek van de ontvanger = f (frekwentie) I ingang 50 0 afgesloten . met schakeling 1. 3 
kristalfi!~er B=5kHz. LNA . . Mengtrap. B: Overdrachts karakteristiek van de ontvanger = f (frekwentie) I 

Pin = -1Z7 dBm. met schakeling 1, kristalfilter B=5kHz. LNA. Mengtrap. 

--



hp REF -89.9 dBm 

5 dB/ 

MAR -<:ER 

ATTEN 10 dB 
MKR 11.451 .102 571 2 GHz 

-106.90 dBm 

I 
lq;ener~tor Hspac:trum •n•lvs.er I 
fo•l1.451 GH.:: 

1 1. ~51 02 = 71 2 GHz 
'\ -10 p. 90 dBm Al 

I 
I 

\1/ ~~A ~~11 ~~~I ~ft !IV 
(I nt 11 1 V ~I ~ I u 

CENTER 11.451 102 570 GHz 
RES BW 10 Hz VBW 1 Hz 

Uitgangsvermogens spektrum = f (frekwentie) I fo=11.451 GHz. 

\ 
\ 
\ ~~~~ lnl 

~ 1 
~~ I~M ~.M~ 

'\1 V 
'l 

spAN 200 Hz 
SWP 60.0 sec 



j • 

hp REF 5. 1 dBm ATTEN 2IZI dB 

5 dB/ 

MARt kER 
9.9 ~9 6t ~6 6 MHz 
-7. ss dE ~m Jt 

1-
j' 

1- ,, 
rf\ 

~ 

I' 
· A \ ~ 

~~~ I~ 
.~~~ ~A ~ A A 

I 

1\ 
~V 

MKR 9.999 686 6 MHz 
-7.55 dBm 

I 
T I I I 

-
lo~nerator sch 1 filter sc:h 3 spec:t 

fo•l1,4'51 GHz B.:a '5 KHz 

r LO-generoto;l 

fo "" 11 .. 441 GHz 

\ 
r 

/'1 

A J 1\ 
~\ l 
~ 11 

~ \I d 
CENTER 9.999 676 MHz SPAN 2IZIIZI Hz 

RES BW 1IZI Hz VBW 1 Hz SWP 6IZI.IZI sec 
Spektrum uitgangsvermogens van de ontvanger = f (frekwentie) I fo=11.451 GHz, Pin=-107 dBm. 



hp REF -89. 9 dBm 

5 dB/ 

MARl kER 
1 1. ~51 
-12 ~- 95 

ATTEN 0 dB 

02 ~ 46 6 GHz 
dBm 

,}~ 

MKR 11.451 102 546 6 GHz 
-124.95 dBm 

I 

I gener•tor ~ apectrua~ •n•l yw•r I 

~ ~~ ~Al w~~ 
1'1 ' 1

MI~~~ w w~ ~~ W\ ~~~~~~ ~J ~ IN~ I~ ~ 
y I ~ r ~r 

I , J ·~ 'I P 'VI 

CENTER 11.451 102 550 GHz SPAN 200 Hz 
RES BW 10 Hz VBW 1 Hz SWP 60. 0 SE!C 

Uitga~gsvermogens spektrum.V.d. generator = f (frekwentie) 1 fo=11.451 GHz. 



hp REF 5. 1 dBm AT T EN 2121 dB 

5 dB / 

MA Rl KER 
9. 9 ~9 6E p 1 2 
-3. ~5 dE ~m 

,-. . ~- I A A 

~JMI ~ ~ ~"" )j ~r~~ i'tf\ J,IH 

. ~ 

'I ' 1' IJ wr ~ 

CENTER 9.999 661 MHz 
RES BW 1121 Hz 

,.,} ~ 
r 

\n 
MHz l 1\i 

11 u 

lil 

~~ 

~ ~ 
'I v1 

VBW 1 Hz 

~ 
\1' 

MKR 9.999 661 2 MHz 
- 3.95 dBm 

I I I 
62 dB 63 dB 

ganeratol"" •eh 1 f i 1 ter •eh 3 SP• 

fo=ll,451 GHz Bz 5 KHz 

l LO-generotor_) 

fo • 11,441 GHZ 

~ j 
wr~ 

Hrt ~ 
~~ r" 

YNrMII~.~ M ~ J M, ·[~ 

'~ ~ I V ·w ·~ 

SPAN 2121121 Hz 
SWP 6121.121 ssc 

Spektrum uitgangsvermogens va~ de ontvanger = f (frekwentie) I fo=1 1.451 GHz. Pin=- 125 dBm. 

ctrum <iln<illyser 



. . 

hp REF -89.9 dBm ATTEN 0 dB 

5 dB/ 

MAR~ KER 
1 1. ~51 02 ~ 58 4 CHz 
-12[ p. 05 dBm 

~ 

~ IN~ ~ Vt; '~ ~~t ·~M 
~ V 

CENTER 11.451 102 575 GHz 

MKR 11.451 102 558 4 GHz 
-125.05 dBm 

I I I 
I generator~ spectrum an•l yser I 

~N ~M~M ~~ ~~" V'v Jf~~ 
I I V " I ~· r 

RES BW 10 Hz VBW 1 Hz 
SPAN 202 Hz 

SWP 60.0 SI6!C 

Uitgangsvermogens spektrum v. d. generator = f (frekwentie) I fo=l1.451 GHz. 



REF 5. 1 dBm ATTEN 20 dB 

5 dB/ 

MAR <ER fvt 
9. g ~g 6~ 6 8 MHz ( 

~ -7. 35 dE Sm 

I 
I 

~A~ 
w 

11 
IA 

I" 

M 11 I~L m 11/vJ 
~ U) ~u 

~ 

CENTER 9.999 681 MHz 
RES BW 10 Hz 

I 

~ ~uv~~~ 

VBW 1 Hz 

I 

MKR 9.999 676 8 MHz 
-7.65 dBm 

I I I I 

l qenerator 
,----, 
LNA sc:h 1 f1lte,.. sch 3 s p•ct 

f ooz:t1,4Sl GH;: 8• ~ KHz 

ILO-g&n@rotor -
.; -.. .:;: 

fa • 11.441 GHz 

\ 

~ 
~ ~. I ~~ 

~jUl ~~I ~\ ~~~~ iJl A l1 n~ 11 j 
l,f K 

~~~ 
1 r ~I 'l 1

\ 

~ 

SPAN 202 Hz 
SWP 60. 6 sec 

Spektrum uitgangsvermogens van de ontvanger= f (frekwentie) I fo=11.451 GHz, Pin=-125 dBm. cascadeschakeling 1 en 3 , 



hp REF 5. 1 dBm ATTEN 20 dB 

5 dB/ 

MAR <ER 
9.9 ;!9 6~ 7 l2l MHz 
-6. ;!5 dE 3m 

I 

lri 
r1 

A ~ 

Jfr\ 
~~~.I ~~ ~ ~ 

~ 
\~Al' 

I' I'' r ~~~ ~~~~ \,&1~ 

I 
!generator 

fo•11.451 GHz 

, 

rWî 
~ 

~ 

•• 
'I 

~ 

MKR 9.999 677 0 MHz 
-6.95 dBm 

I I I I 
LNA sch3 fi 1 ter sch I spec 

B• 5 KHz 

J LO-g&nsrotor J .. 
fa • 11,441 GHz 

. • ··· 

~ 
lil 

~~ 

~t\ ~ 1\! ! ~ fM N 
11 

·~ r w 

CENTER 9.999 677 MHz SPAN 200 Hz 
RES BW 10 Hz VBW 1 Hz SWP 60.0 sec 

. Spektrum uitgangsvermogens van de ontvanger= f (frekwentie) 1 fo=11.451 GHz. Pin=-125 dBm. casèadeschakeling 3 erl i 

' -



\ . ~ --

10 dB/ 

30.0 dBm ATTEN 40 dB 

MARkER 
11. ~41 ~~83 E9IZI CHz 

7. ~121 dE3m 

,., 

~~ 
... JI~JJ~ ~ 

~ 

I M~ 

" 
kl 

~~'~ ·n-w•v~v U' ·r ~ 

CENTER 11.441 083 69 GHz 
RES BW 10 Hz VBW 30 

MKR 11.441 083 690 GHz 
7.90 dBm 

11. 

IN 
~ ~ 

~ 1\~.ul.ll~ I~ ,I I A 

I 'l~~~u~ I~I'W w~v~ 

SPAN 1.00 kHz 
Hz SWP 30. 1 

. . 
sec 

Uitgangsvermogens spektrum_' L 0 . generator = f (frekwentie) I fo=11.451 GHz. 

~ 
~ ...... . 
~ 
~ · 



hp REF 121.121 dBm ATTEN 1121 dB 

1121 dB/ 

f\ 

MAR -<ER (\ I 
9. 9 ;19 1 .t. MH2 I I~ -3. 90 dE Bm 

1- A I 
... ;v 

." 
VV\~ ~ 

1 

/I\ 

I \ 
""' \ ~ \ 

V \ 
' 

MKR 9.999 14 MHz 
-3.9121 dBm 

M 
\ ~ 

.~ 
/ 

'~~-·"''""" ·····---1 -
jLO-generotorj 

fo =- 11,441 GHz 

CENTER 9.999 1 MHz 
RES BW 3121121 Hz. .. VBW 3 Hz 

Spektrum uitgangsvermogen.= f (frekwentie); baken. ECS 
satelliet op 1-7-' 86 om 16:30 GMT. 

SPAN 2121.121 k:Hz 
SWP 6121.121 SE!C 

;) 



hp REF 0.0 dBm ATTEN 1121 dB 

1121 dB/ 

MAR <ER 1\ I 

9.9 38 0~P MH2 I ~w -3. 50 dE ~m 

r- J 
1- V I\ .,I 

~ ) 

I \ 
I 

\ b 

\ J \ 
~ \ 

MKR 9.998 1212 MHz 
-3.5121 d8m 

... 

... 

"Y~ 
IA. !"-... 

~ 
I~ ., 

/ 
• • ~"'-""••"•' .... 1 

f = 11 ~ 451 GHz &• 5 KH:o:: 

LO-generotor-j 

fo • 11, 441 GHz 

I . - - I J 
CENTER 9.998 121 MHz 

RES BW 300 Hz VBW 3 Hz 

Spektrum uitgangsvermogen= f (frekwentie); baken ECS 
satelliet op 2-7-'86 om 07:00 GMT. 

I l I 
SPAN 20.0 kHz 

SWP 60.121 SE!C 



MKR 11.45 1 083 4 4 GH z 

hp REF - 70.0 dBm ATT E N 0 dB - 88.40 d8m 
r-----:--~-------T-----r-----~, - --T------1 

1 0 dB / j I i j j i Pin=-90 dBm i ; , ______ r---t------t----t----t- 0-4~?n 1 --+----: 
i ! I I ! . l-I P ! I 

r. ------+----- ----+-- . :_ ~- I -------;~-------i, ., i ! : 1 

. . : I ; ! : I 

L-M 1\_8_ t\< ER ---t-____ j _____ j_____ -~. _ co u pler. __ ~~~c~~~~~~~--4 
I 11. -Ä51 ~83 44 GHz ·~ i . l 
' I I I : : I I 
-88~ 40 dBm 1 : 

1 i ! i i 
r- I i --~ -- ~------r---- j ;----~ 
! I i i ! ~"- I ! I : ~ 
~~--~---- ----r---~~~~~~~ 
l 1 ! l . ~ rr \,.,,., 1. ··r 'j"r i 
I I ' I ! 
i ' ; . ' ' i r----· ·--! ______ ,___ - - . ------,---------__,_.-------,--- ---;---

! ! ! ! 

I I i I i i I 
i i I • I I I i ------ -- t--------t ------ --~-- --------+- ---------~------ ----: -----·-t-·--·-t-----l-----1 

: I ' ! I I ' I ' I r-' ---+--, -- ! I ________ _ j_ _______ _L _____ j I _J 
I ' I , I i , ,. 

! t : ! i 1 I 

r- --- ---~ -- ----f---- ----- +----- ----: -------+------+------+----r -------!---~ 
l j ! L i ! ,. i I I I 

I I : ! I I L' I I i 
L __ L_ _ __ __J_ ___ _j__ __ _ __ ; -------- __ ___L _j__ ____ i 

CE NT ER 11.451 083 4 GHz 
RES B\v 100 Hz VBW 3 Hz 

SPt\N 1121. IZI kHz 
SWP 1!210 sec 

. 
Spektrum uitgangsvermogen na coupler = f (frekwentie) 
X- kanaal 50 .rL afgesloten . 



MKR 1 1.451 083 4 3 GHz 

hp REFI -7_~~ dS~T _ _ A_TTl~~---1-~ 
10 dB/ . I . I ! 

~----i -------4---- --· ----~-------~ fo=\1.451 GHz. 
Pin=-90 dBm 

- 1 09.00 d8m 

Pin= - 110 dB:~ . ! 
I I I ! ! Zt> ". 

~--------j ______ J ________ T! _________ [ 0--Jo.,., , ~ _ _:__~_?~kanaal. 
. I l i I i ; ! I I . I I I I 
• I I I I 
i MAR~ ER l ! I . c ou-pl er : verschilkana~l i : 
~~: ·11.--ts-1- 0 a 3 -1:3-·c H

1

z -------~-----; ------- i r----~,· -----~ 
I ' 1 I ! ! I I i -10!El.1210 l dBm I 1 ; :· I 1 . 

.,__ __ --~...1 ~--- ··--t------·---t-·-- -- - 1 ----:---· i -·--r-----~----; 
I I I ! · : : I 1 i 

! I i I ! I ' I ! ~ 
~··---;,- - ··~ 
I +- i ! . i -- --~----·-: - ---- -r- ~ ---~ 

l ! i i ! 1
1 ' ' 

1 i I 1 ! l 1 ! ! 
I I I i i ' I ; ' . i I 

~--------+-.. - - .1'· - -- - - -r- ---·"·--+- - -+-----+ ------~---- --i----- ---i 
j i l j I ! i i I 

i I I i 1 ! ! l l ! : 
j ! ! i : i I ! I I : 

D i I : · - - l, l . ----r·-----r-, - ,----~---1 
I ! I : : I I I ; 
I J_ i i i l I I I i 

; +-- ---- ! -·- ---~------1------t-· - --t---+-----+---+----: 
L_J ! _____ L ___ L __ _l ____ l __ _l__ I ___ j ___ _j 

CENTER 11.451 083 4 GHz SPAN 10.0 kHz 
RES BW 100 Hz VB W 3 Hz SWP 100 sec 

Spektrua uitgangsvermogen na de isolator = f ( frekwentie ) 
X- kanaal 50 .n. afgesloten. 



hp REF -60.0 dBm ATTEN 0 dB 
I -

MKR 9.999 449 4 MHz 
-116.60 dBm 

10 dB/ I -t' 
t : fo• l1 .451 GHz. 

I Zt> dl 

: -- 0--Jt--o.,."~"c..----1 1-----; 

~ MA8~~-J r' ~1 
coupler 

1 9. 9~9 449 4 MHz 
I -1 1 1!3. 60 dBm · r-- i I ----+------r-----~----~------r-----~ 

L I ' I r ----t---t- -+---i-1 -------'--+-----+----+-----+-------! 

I i + i-t-
, _ . ~r-~--~~~~ 

I 

I ! 
~--t 

L_L_...._ 
CENTER 9.999 4 44 MHz 

RES BW 10 Hz 
Spektrum uitgangsvermogen op 
X- kanaal 50 .1l. afgesloten. 

~---~-
! I . 
i ! ! 
L ___ l _ __ __jl _ __ ~_ 

VBW 1 . Hz 

de uitgang van de mengtrap = 

SPAN 200 Hz 
SWP 60. 0 sec 

f (frekwentie). 



CENTER 9.999 44 MHz 
RES BW 30 Hz VBW 3 Hz 

SPAN 2.00 kHz 
SWP 60.0 sec 

Spektrum uitgangsvermogen op de uitgang van de mengtrap == f (frekwentie); 
A: Generator signaal, B: stoorsignaal . 



MKR 10.000 000 
-108. 10 

I : i 
+----+------+----~ 

I 1 1 I 
l l ! ! 

J. ___J,.I __ --L_ __ __J,__ _ ___J 

Hz 
SPAN 2.00 kHz 

SWP 60.0 SE!C 

Spektrua uitgangsvermogen op de uitgang van de mengtrap = f (frekwentie); 
A: Generator, B: stoorsignaal;onderste lijn spe;trum analyser 50~ afgesloten. 



.•\ ._· .. 

ho REF 30.0 dBm ATTEN 40 dB 
MKR 9.999 4 MHz 

-0.90 dBm 
I ~----~----~------r----r·--·---- -,- -Pin=- 11 0 dBm . 

, ! fo=ll.45l GHz. Pin=- 90 dBm 

r-----r- 2() dB 

l 1-:::IG 7 3
".,." I ! ~~--_,L.-_ _, 

r----r-, ' I . caupl e r j 
i ! l ·J riB - kAh,ÜL 1 • verschi lkanaal I 
~,. ·~-~~~-~---g-1 e ~~~ .J ~i~~ ----~--_j_ ______ ! ------~~--·-- I ·--~----··--r-----1 

.h I ! i I I ! 
i. -0. ~. !Zl d 8 m +--~r!-+ ~.: ! · I I --t-----+------
1 : 
I 

10 dB/ 

co-ontvanger. 

fo-= 1 1.441 102 GHz. 

~-·--··-- ·~ -------t------+·------~------ __J - - - ·----4-------, ------ ~---- ------1-----::J 
r I . I ' I ' ; 

I ! .. ~ I I l 
I . ~_1_--~ : , l 

---~------··- · ---T·---~-·---! ·--~!~-........ ,...--.....;----+-
' i i . 

I ·-·---.L _____ j _________ l ______ L __ . ____ l ----·-r----- ---; -------~lW i ! i ! I 

I I I i 
I I i . 
i ! I ! ; --------r----· . ·-----T- ------.----

1 
i ~ i ~. i !. ~ : I I I , · ; , 1 I 

I ! ! i 1, i 1 l 
I ! I I I I I I 
r----~-----·--: ·--·---~--r--- ----- ··;------;- -- -- ----: ----~------r------r--

1 i i i I i i I : I i I . ; I ! I I I L_l J___ I . _j_ _____ l ___ L__j___ --1-----l 

CENTER 9.999 MHz SPAN 199 kHz 
SWP 5.98 sec RES BW 3 kHz VBW 30 Hz 

Spektrum op de uitgang van de CO-ontvanger= f (frekwentie) in brede 
frek wen tie band. 



hp REF 30.0 

10 dB/ I I 

dBm 

CEN T ER 9.999 452 MHz 
RES BW 10 Hz 

ATTEN 40 dB 

. Pinoo:-90 dBm 

VBW 1 Hz 

MKR 9.999 446 2 MHz 
-1.40 dBm 

LO: fo= t 1.441102 GHz . 

CO-ontvanger, 

SPAN 200 Hz 
SWP 60.0 sec 

Spektrum op de uitgang van de CO-ontvanger = f (frèkwentie) in smalle 
frekwentie band . 



30.0 dBm ATTEN 40 dB 
MKR 9.999 445 0 MHz 

-30. 40 dBm 

.CO-pn tvanger: 

I 
I 

CENTER 9.999 452 MHz SPAN 200 Hz 
RES BW 10 Hz VBW 1 Hz SWP 60.0 sec 

Spektrum op de uitgang ~an de CO-ontvanger = f (frekwentie) in smalle · 
frekwentie band; met f(in)= -140 dBm. 



' 

I I I 

~----+------;------+------r------r----_,------+-----~------rl ~ 
I I 

I I I i I 
I I I I 

I I I I I l i 
i 

I 
I I 

I I I 
· I 

.I. 
I I I ! I ! 

I 
I 

CENTER 9.999 427 MHz SPAN 100 Hz 
RES BW 10 Hz VBW 1 Hz SWP 50.0 sec 

Spektrum op de uitgang van de mengtrap van het X- kanaal= f (frekwentie); 
verzwakker 40 dB demping lcoupler t lO dB. 

I . -· 



MKR 9. 999 46 M.Hz 

lp REF 0.0 dBm ATTEN 10 dB -12.80 dBm 

10 dB / Cl . I . ,-~---l-----~--1 -·l 
I I ; I i ! 

I -t-- --~---t----l. --1-----·--·-~------t--· I 
1

1 
1 1: 1 1 I l I I 

I I I ' i 

LI1_ARkER - -~~---~ -~- , --~---11 J __ .j.__] 
! 9. 9~9 4~ MH:i 

1 
. i ! i 

I I I I ' I , . 

. -12J821 c:t1Bm 1 I : • 

i I . ' r---r- -+-1. - -·-r----- I ' 
I I I : 'L_ ' _j L- J I : I I 

rL --~---1~---~ --~ 1 -- ~r i .-- l 
i - - I -- '.,J --~ i -- -- -r-- -~ 
L i I ' I 1__ I I _L _ _ _ _ T! _ _j 

l.-
1 
; 

I 
i 
t- -+-, - - -
1 ' 

L __ ~j_-·· · 
CENTER 9.999 4 MHz 

RES BW 1 kHz 

fo=11.451 GHz. 1 --i 
1 

! · ' 
I ! ' i I I 

,__~- som kanaal ! fo- 11.441102 GHz. __ +~ _ _j 
T I i 

VBW 1 Hz 

Pin = -140 dBfÇl 
SPAN 50.0 kHz 

' SWP 150 sec 

Spektrum op de uitgang van de X-ontvanger = f (frekwentie)in brede 
frekwentie band. 



MKR 

hp REF 0.0 dBm ATTEN 10 dB 

I T---~-~-- I -l--1-
~ : ~-+-+-+----+· -----+-
!!---' ---+-1 -·+ 1 ! 

10 dB/ 

:-==-=~-I 

+-----j----4 
I 

~ )(-ontvanger 

Pin = -140 dBm 

I i ! I I i I 
r------+-i -+---~ --+----+- -+---·t-.' ---+--------+-----11 
I ! I I I I _____.1' I : . L ·I i I 
~ ----- ~ I ~-- r -+-l ---+-! -+--~ ---+-- ! 
_ _ _ --L-----UL.____ L _ _j _ ____.____.i 

CENTER 9.999 417 MHz 
RES BW 1121 Hz VBW 1 Hz 

SPAN 1121121 Hz 
SWP 50.0 SE!C 

Spektrum op de uitgang van de X- ontvanger = f (frekwentie) . in smalle 
frekwentie band. 



hp RE I 3 0 ., _~8 ~-r---A ':__T-..-E_N_4_0_----rd_B __ ----r----,-

10 dB / I I 

MKR 10.2 MHz 
0.40 dBm 

r-·---r-

~----~------
1 I 

Pin--90 dBm 

fO= 11.451 GHz. - z • 1111 

0-i,__o.,.,~---t 

MAR~ER I ~oupier ~J · - · 
1 

• - i I _:_____ ------1----- r-_y.e_~clûlkanaaL_ ------~~---- , -. .. -r-_______, 
10. MH4 I 'i I I 'I I I I 

0. 0 -~~---1 - I I +----+---------1 

I I I I I I I 

--~-~-+-~ -+----+--~1---t--- -+ l 
L I I i I : I I 

! . I ! I ,, j I i 
1-1----H,+---- i I I i i J i ___, 

! I I i ! I I I I 
i I i - I I I i i 

- - 1 --~~--, ------r-------1, -~--r- --~ ~-- -~r---T---~-- , 
, I , ; 

l~-~1----~- -i-=-] ____ _J_ _ __ ~-~~: __ ~--J--~ 
I I I I I I ; I I I L L_ I ! l I I I i 

!t-----+-------

START l2l Hz STOP 1012l _MHz 
RES BW 312ll2l kHz VBW 3 kHz SWP 312ll2l msec 

Spurious output van de CO- ontvanger = f (frekwentie), Pin op de ingang van 
de mengtrap = - 110 dBm. 

.CO-pntvange~, 

\ 



hn REF 30.0 dBm ATTEN 40 dB 
I ~~---~---~--~ 

10 dB/ I I i 
I I 

1--------·-1--- ----+ -·-----+--
'! l ' I 
i : I ~ . 
~ I , ! • • 

l ~-6-%~-----t-~u~ler. f----+ -.-- v~rschilka~aal .--~----J 
46. :5 MH::t ; ; ! I I I ! 

-s1 I 20 . : i i I t1 i 

I 
i i I i I l ' I I I I ' i 
' ' I I ' ' + I I i I I 

-,------~------·-·--·· ·-------1--------r----r -----t ----~ 

I ' I I I I I ! 
~; ---#-1----r----+-- r----r ! ! ,. ~ 
I I ' I I' I . I 

L. I i i i I 
1 

i . i ; , ·----- ·-----------r-- -- --- -:- ----r- ------T·----+-·--__,..._
1 
---t-----~

1 
----: 

' I I ' I i . ! . ! ' 
l 1 f-t----++-+ 

. :.~ 

zo dil 

LO : fo- .11.441102GHz. 

.CO-ontvanger. 

I I ' 

I : i -+-' i . I I i ! ' ' t 
i l ! J I ! 

!---- --,---~--- -----t------;·-- ·-------r--·---r----r·---
1 i l I j I ! I I i 
I I l I ' I ' I I 

I I I i I .__ __ __._ ____ _L. ___ j___ J~..-- _...._ ___ _J ___ _....l__, _ _j 

START 0 Hz S TOP 100 MHz 
RES BW 300 kHz VBW 3 kHz S WP 300 msec 

Spurious output van de CO-ontvanger= f (frekwentie), ingang 50 JL afgesloten. 

~-



I , 

MKR 10.3 MHz 
hp RE F 

10 dB / ~ 
0.0 dBm ATTEN 10 dB - 5.90 dBm 

:----- ·1 ---------,- - -----T------r --------r------,-----, --- --, 
1 f 0'""11:45 1 GHz. - j 1 i i i I 

~---
I • ' I ; I .. ! I 

~1-o-""--'Jt'--'--- son;k-~naal. -tfo= 11.4~1102. GH~ . . ---r--~ 1 

I 
I :S'FH-.. I ! & X-on~vanger 

VID 0 BW 't•rl! - ---------"----- Pm = -140 dBtn 

Hz I ' ' I I j -- ____ j_ _ _J _____ I ______ 1' ____ L _____ J_ _ ___ j_ ___ _ --j,'. 
: 1 ! I I I I i I i I i i ! 

i l I I ! ; i : 
, I · i I I · -'------+-- f __ : ____ - -; . I _ __ ï _____ i ---=! 

H' ii:: i i i _L' ! I _ _J__ _ _ t ____ _1__ _ _!__ ---~ 

I I 'I i ,, !I' I ! . i 
. . i . ·, I . 
1 i : 1 · _j r-----r----r----r--------T---+-

1 

: i ~ 
: : I . I I I 

' , I 1 i ' r- : I . : ~----r-------; -- --
. ~ I I I : i 
I l I I I ! I i 

rt--t--·--r ------t-~(--1---1 i ----+~------!~ 
I l i _l u . L_ _ __ j __ _j 

START 0 Hz 
RES BW 30121 kHz VBW 1121121 Hz 

STOP 1121121 MHz 
SWP 10.121 sec 

Spurious output ~an de X-ontvanger= f (frekwentie), Pin op de ingang van 
de mengtrap = - 140 dBm. 



MKR 10. 4 MHz 

hp 
10 dB/ 

REF 0.0 d8m ATTEN 10 dB -7.50 dBm 
~---,--,-·--r -------r-.. ·-r--T-----~---...--T------ ·---l 

' I ' ' I I • i ' 
I I I l i I I I 
1--- ----t--·--2-~~ --f----t--- ~o- 11.441102 GHz.1------l- · 
!

I I ! ~ ~ ~~11, I ! 
' I l.l _ · --~----T ~ X-ontv~nger 

~="R I I ..__ I I ---r-----r 
fv!H~. ! I I I I I 

I I : . I I I 
0 dSm ! ! I i ! i 1 

--1++------r--·--~·-----;-,. ---r-·-·1----l- ---r-----T-- -1 
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STJ\R T 0 Hz STOP 100 MHz 
RES BW 300kHz VBW 100 Hz SWP 10.0 sec 

Spurious output van de X-ontvanger = f( frekwentie), ingang 50 .1l. afgesloten. 



MKR 9.999 42 MHz 

hp 

_CO-ontvanger, 

fo=Ü.451102 GHz. 
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CENTER 9.999 4 MHz SPAN 10.0 kHz 
RES BW 100 Hz VBW 10 Hz SWP 30.0 sec 

Spektrum uitgangssignaal = f (frekwentie) met een testsignaal op 1 kHz 
van het gesimuleerde baken signaal. 




