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Kõrgsagedusliku signaalitöötluse IRO 0070 laboratoorne töö

Sagedusdetektorid
Valminud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse programmi Tiigriülikool toel.
Töö eesmärk:
Tutvumine Sagedusdetektori ehituse, tööpõhimõtte ja parameetritega. S-kõver,
mittelineaarmoonutused.
Kasutatavad seadmed:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Makett sagedusdetektoritega
Signaaligeneraator HP 33120A
Toiteplokk EP603
Personaalarvuti ML330L
PC ostsilloskoop PicoScope 2205
Multimeeter HP 34401A või voltmeeter

Töö teoreetilised alused:
Sagedusdetektor on seade mis eraldab sagedusmoduleeritud kõrgsagedussignaalist
moduleeriva signaali. Sagedusmodulaatori ülekandekarakteristik uvälj = f(fsis) on
mittelineaarne meenutades kujult külili asetatud „s“ tähte. Seetõttu tuntakse viimast ka
s - kõvera nime all (vt joon 1). Nagu jooniselt näha tagab moonutustevaba töö
suhteliselt kitsas lineaarne osa kõvera keskosas (joonisel heledama taustaga). Sellest
alast väljapoole kaldumisega kaasnevad suured mittelineaarmoonutused (mlmoonutused) demoduleeritud signaali kujus.

Joon 1. Sagedusdetektori ülekandekarakteristik nn s - kõver
Tekkinud ml- moonutuste suurust iseloomustatakse harmoonilismoonutusteguriga

∑ ui
kh =

i =2

u1

⋅ 100% ,

(1)
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kus u1 on põhiharmoonilise amplituud ja ui on moonutuste tõttu tekkinud i-nda
harmoonilise amplituud. Moonutustevaba signaali korral kh = 0, mida suurem on kh
väärtus seda tugevamad on signaali moonutused.

Joonisel 2 on kujutatud käesolevas töös kasutatava väljatransistoriga sagedusdetektori
põhimõtteskeem. Moduleeritud signaal andtakse detektorisse sidestuskondensaatori
C1 kaudu, dioodid VD1 ja VD2 piiravad signaali amplituudi. Võnkeringid L1, C2 ja
L3, C4 on häälestatud sagedusele 5,5 MHz. Sidestuspooli L2 kaudu rakendub signaal
väljatransistori VT1 neelule. Võnkering L3, C4 ergutub läbi mahtuvuse C3, mistõttu
on pinge temal 90˚ võrra sisendpinge suhtes faasis nihutatud. Faasinihe muutub 90˚
ümber võrdeliselt sagedusdeviatsiooniga. Kuna madalal neelupingel sõltub
väljatransistori kanali takistus lineaarselt paisupingest, siis muutub vastavalt
faasinihkele transistori kanali takistus ning koormusel tekib demoduleeritud pinge.

Joon 2. Väljatransistoriga sagedusdetektor

Joonisel 3. kujutatud sagedusjärgse tagasisidega sagedusdetektori tööpõhimõte on
analoogiline eelmisega. Kuid suurendamaks detektori haardeulatust, mürakindlust ja
väljundsignaali amplituudi on lisandunud alalispingevõimendi väljatransistoril VT2.

Joon 3. Sagedusjärgse tagasisidega sagedusdetektori põhimõtteskeem
Detekteeritud signaal puhastatakse madalpääsfiltri R3, C4 abil kõrgematest
harmoonilistest ning võimendatakse järgnevas alalispingevõimendis VT2, R4, VD3.
Samuti juhitakse alalispingevõimendi väljundsignaal läbi takisti R2 varikapipaarile
VD1, VD2, häälestades võnkeringi resonantssagedust signaali sagedusele järgi.
Tulemusena jääb signaali hetkesagedus ka suure sagedusdeviatsiooni korral faasisageduse tunnusjoone lineaarsesse keskossa. Seetõttu vähenevad tunduvalt
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mittelineaarmoonutused ja parasiitse amplituudmodulatsiooni mõju võrreldes tavaliste
sagedusdetektoritega.

Käesolevas töös kasutatava PC ostsilloskoobi PicoScope 2205 täpsust iseloomustavad
alljärgnevad karakteristikud:
Vertikaalne resolutsioon 8 bitti
Täpsus vertikaalsihis (pinges) ± 3 %
Täpsus horisontaalsihis (ajas) 100 ppm (±0,01%)
Multimeetri HP34401A mõõtemääramatus alalispinge mõõtmisel on antud
absoluutse veana, mis koosneb kahest liidetavast:
∆U = ± ( C % lugemist + D % mõõtepiirkonnast) [V]

(2)

Koefitsientide C ja D väärtused sõltuvalt mõõtepiirkonnast leiab tabelist 1.
Tabel 1. Multimeetri HP34401A mõõtemääramatus alalispinge mõõtmisel
piirkond 100mV
1V
10V
0,0050 0,0040 0,0035
C
0,0035 0,0007 0,0005
D

Signaaligeneraatori HP33120A täpsust iseloomustavad alljärgnevad karakteristikud.
Sageduse täpsus 20 ppm
Amplituudi täpsus ± 1%
Mõõdetud parameetrite väärtused esitada täielikul kujul koos mõõtemääramatusega.

Töö käik:
Väljatransistoriga sagedusdetektor (joon. 2.): Leida maketilt joonisel 2 kujutatud
sagedusdetektor. Ühendada detektori sisendisse signaaligeneraator ja väljundisse
multimeeter. Multimeeter seada alalispinge mõõtmise režiimi (DC).
Käivitada arvutis PicoScope 6 tarkvara. Kuna ostsilloskoop kasutab mõõteostikuid
üleminekuga 1:10, siis valida A kanali menüüst
„probe“ ->„x10“.

mõõteotsikute ülekandeks 1:10 :

1. S - kõver (vt joon 1): Muuta detektori sisendsignaali sagedust vahemikus 5...6
MHz, sammuga 0,05 MHz. Mõõtmistel kasutatava signaali amplituud olgu 0,5
VRMS. Mõõta igal sagedusel detektori väljundpinge alaliskomponent (DC).
Saadud tulemuste põhjal koostada detektori demodulatsiooni karakteristik
uvälj = f(fsis) (S - kõver). Leida saadud graafikult kõvera lineaarne osa, selle
keskpunkt f0 ja laius ∆S (vt joon 1.).
2. Demoduleeritud signaali kuju: Anda signaaligeneraatorist modulaatori
sisendisse 0,5 VRMS amplituudiga, sagedusmoduleeritud signaal mille
kandesagedus f paikneb S-kõvera lineaarse osa keskpunktis f0 = 5,5 MHz.
Moduleerivaks sageduseks F valida 1 kHz ja deviatsiooniks ∆f = 200 kHz.
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Ühendada detektori väljundisse ostsilloskoop ja salvestada demoduleeritud
signaali kuju. Mõõta detektori väljundpinge sagedus F, amplituud U ja
harmoonilismoonutustegur kh (Total Harmonic Distortion THD %).
3. Ml- moonutuse visuaalseks demonstreerimiseks salvestage detektori
väljundsignaali kuju juhul kui deviatsioon on 300 kHz. Mõõta väljundsignaali
harmoonilismoonutustegur kh (Total Harmonic Distortion THD %).
4. Parasiitse amplituudmodulatsiooni mõju: Anda modulaatori sisendisse 0,5
VRMS amplituudiga, amplituudmoduleeritud signaal mille kandesagedus f
paikneb S-kõvera lineaarse osa keskpunktis f0 = 5,5 MHz. Moduleerivaks
sageduseks F valida 1 kHz ja modulatsioonisügavuseks 90% . Salvestada
detektori väljundsignaali kuju. Mõõta selle sagedus F ja amplituud U.

Sagedusjärgse tagasisidega sagedusdetektor ( joon. 3.): Leida maketilt joonisel 3
kujutatud sagedusdetektor. Anda skeemile toiteplokist pinge +9V. Ühendada detektori
sisendisse signaaligeneraator ja väljundisse multimeeter. Multimeeter seada
alalispinge mõõtmise režiimi (DC).

5. S - kõver (vt joon 1): Muuta detektori sisendsignaali sagedust vahemikus
8,5...10,5 MHz, sammuga 0,1 MHz. Mõõtmistel kasutatava signaali amplituud
olgu 0,5 VRMS. Mõõta igal sagedusel detektori väljundpinge alaliskomponent
(DC). Saadud tulemuste põhjal koostada detektori demodulatsiooni
karakteristik
uvälj = f(fsis) (S - kõver). Leida saadud graafikult kõvera
lineaarne osa, selle keskpunkt f0 ja laius ∆S (vt joon 1.).
6. Demoduleeritud signaali kuju: Anda signaaligeneraatorist modulaatori
sisendisse 0,5 VRMS amplituudiga, sagedusmoduleeritud signaal mille
kandesagedus f paikneb S-kõvera lineaarse osa keskpunktis f0. Moduleerivaks
sageduseks F valida 1 kHz ja deviatsiooniks ∆f = 200 kHz. Ühendada
detektori väljundisse ostsilloskoop ja salvestada demoduleeritud signaali kuju.
Mõõta
detektori
väljundpinge
sagedus
F,
amplituud
U
ja
harmoonilismoonutustegur kh.
7. Ml- moonutused deviatsiooni suurendamisel: Suurendage deviatsiooni 200
kHz sammuga kuni 1MHz-ni. ning jälgige kuidas muutub signaali kuju
detektori väljundis. Mõõta iga deviatsiooni juures väljundpinge amplituud U ja
harmoonilismoonutustegur kh . Koostada mõõtetulemustest tabel.
8. Ml- moonutuse visuaalseks demonstreerimiseks salvestage detektori
väljundsignaali kuju juhul kui deviatsioon on 1 MHz.
9. Ml- moonutused kandesageduse muutmisel: Fikseerida deviatsioon ∆f =
200 kHz ning suurendada 100 kHz sammuga kandesageduse väärtust f0.
Jälgida kuidas muutub detektori väljundsignaali kuju. Salvestada detektori
väljundsignaali kuju juhul kui f0 = 10 MHz.
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10. Parasiitse amplituudmodulatsiooni mõju: Anda modulaatori sisendisse 0,5
VRMS amplituudiga, amplituudmoduleeritud signaal mille kandesagedus f
paikneb S-kõvera lineaarse osa keskpunktis f0 = 9,5 MHz. Moduleerivaks
sageduseks F valida 1 kHz ja modulatsioonisügavuseks 90% . salvestada
detektori väljundsignaali kuju. Mõõta selle sagedus F ja amplituud U.

Aruandes esitada:

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kasutatavate detektori põhimõtteskeemid (võib kasutada jooniseid 2 ja 3).
Punktis 1. mõõdetud S-kõver graafikuna, ning selle lineaarse osa keskpunkt
f0. ja laius ∆S. Kui suur võib sisendsignaali deviatsioon ilma moonutusi
põhjustamata olla?
Punktis 2. salvestatud signaali kuju joonisena ja mõõdetud parameetrid F, U
ja kh.
Punktis
3
salvestatud
signaali
kuju
joonisena.
Mõõdetud
harmoonilismoonutusteguri kh väärtus. Millest on moonutused põhjustatud?
Punktis neli salvestatud väljundsignaali kuju joonisena. Mõõdetud
parameetrid F ja U.
Punktis 5 mõõdetud S-kõver graafikuna, ning selle lineaarse osa keskpunkt f0.
ja laius ∆S. Võrrelda saadud parameetreid eelmise sagedusdetektori omadega.
Punktis 6 salvestatud väljundsignaali kuju joonisena. mõõdetud parameetrid
F, U ja kh. Võrrelda väljundsignaali amplituudi eelmise detektori omaga.
Millised on erinevused ja millest on need tingitud?
Punktis 7 koostatud tabel (∆f ; uvälj; kh).
Punktis 8 salvestatud väljundsignaali kuju joonisena. Millest on moonutused
põhjustatud?
Punktis 9 salvestatud väljundsignaali kuju joonisena. Millest on moonutused
põhjustatud?
Punktis 10 salvestatud väljundsignaali kuju joonisena. Mõõdetud parameetrid
F ja U.
Detektorite võrdlus, kokkuvõte ja järeldused.

Mõõdetud parameetrite väärtused esitada täielikul kujul koos mõõtemääramatusega.

Täiendavaid materjale:
1.
2.
3.
4.

Meister A. Modulatsioon. Tallinn TTÜ kirjastus, 1999. 138.lk.
Abo L. Raadiolülitused. Tallinn: Valgus, 1990. 543 lk.
Hewlett-Packard Co. HP 34401A Multimeter User’s Guide. USA 1992
Hewlett-Packard Co. HP 33120A Function Generator/ Arbitrary
Waveform Generator User’s Guide. USA 1994

6

LISA 1 SIGNAALIGENERAATOR FM MODULAATORINA
•
•
•
•
•

•
•

Sagedusmodulatsiooni saamiseks signaaligeneraatoriga HP 33120A vajutada
sisselülitatud generaatori esipaneelil järjest klahvidele <SHIFT> <FM>.
Siinuselise kandesignaali saamiseks vajutada esipaneelil klahvile, millel on
kujutatud siinussoid <~>
Kandesignaali sagedust saab seada pärast klahvile <Freq> vajutamist.
Kandesignaali amplituudi saab seada pärast klahvile <Ampl> vajutamist.
Moduleeriva signaali kuju valimiseks vajutada pärast sagedusmodulatsiooni (FM)
valimist <SHIFT> <Recall Menu>. Moduleeriva signaali kujuks on vaikimisi
siinussoid.
Moduleeriva signaali sagedust saab seada pärast klahvikombinatsiooni <SHIFT>
<Freq> valimist. Sagedus valida vahemikus 1...10 kHz.
Sageduse deviatsiooni saab seada pärast klahvikombinatsiooni <SHIFT> <Ampl>
valimist.
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