
Frekuensstandard

For lokalt at kunne udnytte den
særdeles stabile bærefrekvens,
som udstråles over radiofonisende-
ren i Kalundborg på langbølge, er
der udviklet en modtager herfor.

Artiklen beskriver i detaljer funk-
tion og konstruktion af denne 245
kHz faselåste modtager, der kan
bruges som frekvensstandard med
en frekvensnøjagtighed på 2x10-tt
og en langtidsstabilitet på 1x1O-tt/
måned.
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Af civilingeniør T. K. Tawfiq, Post- og telegrafvæsenets Radioingeniørtjeneste

lere, og til at trimme andre oscillatorer
med, eller d,et kan anvendes til måling
og kontrol af fase ved fasesammenlig-
ning. Da udgangssignalet er firkantet,
kan overtonerne anvendes til kalibre-
ringsarbejde.

Princippet
Princippet for modtageren er, at signa-
let fra Kalundborg iangbølgesender fase-
sammenlignes med et oscillatorsignal i
en fasedetektor, dette giver anledning
til en korrektionsspænding, som st-vrer
oscillatoren ti1 dens »rigtige« frekver-x.

Udfra detie grundprincip kan mange
Iøsninger tænkes - Iige fra en helt
klassisk opbygning m,ed diskrete kom-
ponenter til en ren IC-opbygning.

Den her ibeskrevne modtager ind.ehol,
der både diskrete og IC-komponenter.
Løsningen ;blev valgt under overvejelse
af følgende krav:
1. Modtageren bør være billig og enkel.
2. Modtagerens faselås-system må ikke

påvirkes af impulsstøj, som trænger
ind via antenne eller net.

3. Fnekvensnøjagtigheden under temlre-
raturændring.

4. Modtageren skal kunne arbejd,e ved
feltstyrke fra nogle ftrundrede mikro-
volt/meter til nogle volt/rneter.

5. Modulationen rnå ikke påvirke fase-
låsen på generende måde,

6. Princippet rnå tage hensyn til, at 245
kHz ,er rgn vanskelig frekvens at ge-
nerere eller dele ned fra dekadefre-
kvenser,

Som eneste danske fagblad bringer
vi en spændende konstruktion fra
Post- og telegrafvæsenet - næste
del i artikelserien bringes i vort
ekstranummer, der kommer midt i
november.

Modtageren
Fig. I viser et blokdiagram over det be-
nytted.e princip i 245 kHz modtageren,
og dens system er vist på figur 2. Som
det ses fra fig. 1 og 2, består modtageren
af folgende dele:
1 ) Ferritantenne
2) 245 k{z modtagerdel
3) 10 \{Hz VCXO
4J Frei<"iensdeler

KALUNDBORG LANGBøLGESENDER
arbejder pb" 245 kHz med ren sender-
effekt på 150 kW. Siden 1971 er sende-
rens bærebølge blevet styret fra en
atomar frekvensnormal. Denne er en
rubidiumnormal, som hat en langtids-
stabilitet på 1X 10-11/måned. Dette bety-
der, at :bærebølgen på" 245 kHz fra Ka-
lundborg langbølgesenderen har en stor
frekvensnøjagiighed og -stabilitet.

Modtageren indeholder en 10 MHz
krystaloscillator, der faselåses til sta-
tionens bærebølge, og dermed opnår
drennes store nØjagtighed. Krystaloscil-
latorens frekvens deles ned til en række
stabile udgangsfrekvenser. Når modta-
geren er faselåst til Kalundborg, virker
d,en sorn en meget stabil firkant-oscilla-
tor, der aldrig ibehøver at trimmes, og
som har Kalundborg lang ølgesend,erens
langtidsstabilitet. Udgangssignalet kan
anvendes til justering og kontrol af tæl-
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Fig. 1. Blokdiagram af
modtageren
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Fig. .2. Diagrammet. for modtagerdelen. Bemærk, at der kun er vist en enpolet netafbryder. Den er naturlig.vis to-polet, som den skal være efter reglerne (Se fig.24).

5) Fasedetektor
6) 5 V strømforsyning
7) Lysdiodeenhed
8) Diverse

Ferritantennen afstemrnres til 245 kHz
signalet fra Kalund,borg. Dette signal
forstærkes videre i modtagerdelen. Et
250 kIJz signal fra oscillatoren blandes
rned 245 kHz signalet. Et iblandingspro-
dukt på 5 kHz selekteres og forstærkes.
Dette 5 kHz MF-signal fasesammenlig-
nes i fasedetektoren med et b kHz sig-
nal, der opnås ved neddeling af 10 MHz
oscillatorens signal i frekvensdeleren.
Korrektionsspændingen fra fasedetekto-
ren tilføres et reaktanstrin, som korri-
gerer krystaloscillatorens fr,ekv,ens, så
den bliver 10 MHz og deryed opnår Ka-
lundborg signalets langtidsstabiiitet.

10 MHz signalet deles ned til en ræk-
ke drekadefrekvrsnser, samt til blandings-
signalet på 250 kHz og 5 kHz signalet
til fasedetektoren.

Ved hjælp af omskifteren f:2, som
vist på fis. 1, og som sidder på forpla-
den, kan udgangsdekadefrekvenserne
halveres. Når Kalundborg langb6lgesen_
der er ude af drift, kan 24b kHz modta_

Fig. 3. Feltstyrken i mV,1m fra Kalundborgsenderen.
Frekvensen er 245 kHz, effekten er 150 k-W.
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Fig.4. Diagrammet for 1O MHz oscillatoren.

Ferritantennen
Fremstiiling af ferritantennen er beskre-
vet i afsnittet om den mekaniske opbyg-
ning af modtageren. Et feltstyrkeforde-
lingskort over Danmark for Kalundborg
lang,bølgesender er vist i .fis. B. Feltstyr-
ken er givet i mV/rneter. For 245 k}lz
modtageren kan man udregne den ind,u_
oerede signalspænding på antenneind-
gangen for maxirnum signalretning ved
hjælp af følgende udtryk:

U-0,219XEmV
hvor E er feltstyrken i mV/meter fra
figur 3.

Modtagerdel
Som vist på fig. 1 ibestår rnodtagerdelen
af fire sektioner. Et 245 kHz HF-trin, et
blandingstrin, et 5 kHz MF-trin og et
AVC-kredsløb (Automatic Volume Con-
trol, også kendt som AGC). Kredsløbs-
diagrammet for rnodtagerdelen er vist
på fig. 2.

geren bruges som en oscillator med
krystalnøjagtighed (med den anvendte
krystaltype er nøjagtigtrIeden over 100
sekunder ibedre end 1 X 10-8). Endvi-
dere kan oscillatorens frekvens justreres
udvendigt med potentiometeret »FRE-
KVENS«, når omskifteren »FASELÅS«
er i åben stilling (opad). Faselåsindika-
toren blinker, når modtagerren er ude af
lås, derimod lyser den konstant, når
rnodtageren er faselåst.

Den valgte moduldeling af modtage-
rens system cør det renklere at udskifte
en enkel enhed - uafhængig af resten
af systemet.

Signalet tilføres rnodtageren gennem
en aJstemt f,erritant^-nne ,beståendie af
L1, der er viklet på en ,ferritstav, og
Cl, C2 oC C3. Ferritantennren er koblet
til HF-trinnet gennem en emitterfølger
for at opnå et godt Q i antennekredsen.
HF-forstærkeren er et kaskodekoblet
trin med forstærkningsregul,ering bestå-
ende af transistorerne Q2 og Q3. AVC-
spændingen tilføres basis på Q2 gennem
en spændingsdeler bestående af R5, R6
og afkoblingskond,ensatoren C5. Afstem-
ningskredsen bestående af. L2, C6 og C7
er afstemt til 245 k}lz. Signalet føres vi-
dere gennem C9 til et blandingstrin be-
stående af Q4 og Q5. Et 250 kHz btan-
dingssignal fra delerkredsløbet tilføres
emitteren af Q5. Et ;biandingsprodukt på
5 kHz udtages over afstemningskredsen
i kollektor,en på Q5. En DC-koblet for-
stærker bestående af transistorerne e6,
Q7 og QB forstærker MF-signalret.

Spændingen på emitteren af eB fast-
lægger basisforspændingen på e6. Af-
stemningskredsen bestående af L4 og
C14 er afstemt iil 5 kHz. Fra kollekto-
ren af QB føres det forstærkede 5 kHz
signal til henholdsvis en ,emitterføIger,
der virker som impedansomsætter, og til
fasedetektoren.

Potentiometeret Pl bestemmer, hvor
stor LF-spænding der overfønes til d,e-
tektordioderne Dl og D2. Filteret C1B,
R20 og C19 udglatter det ensrettede sig-
nal, inden det forstærkes af e10, der
er DC-koblet iil emitterfølgeren el1.
AVC-spændingen til HF-trinet udtages
på emitteren af Q11. Med potentiome-
teret P2 kan man justere den spænding,

Tabel 2, stykliste for VGXO
R1 10 Q l/aW 5o/o
R2 100 kA 1/eW 5o/o
R3 39 kQ l/e W 5 o/o

R4 56 kQ r/iW 50Å
R5 2 kQ 1/rW 5olo
H6 6,8 kQ 1/s W 5 o/o

R7 4,7 kA 1/a W 5 oÅ

R8 22 kQ llaW 5o/o
B9 22 kQ tlsW Solo
810 510 §l 1/eW 5o/o
R1l 1004 1/sW5o/o
Cl 22 pF 831310-A5220H
C2 2-10 pF 222-808-00005
C3 27 pF 831310-A5270H
C4 330 pF 831310-A5331H
C5 68 pF 831310-A5680H
C6 10 pF 831310-A5100H
C7 1 nF 831310-A5102H
C8 47 pF 6V type TAG
C9 1 nF 831310-A5102H
D1 BB 103
D2 1N4148
Q1 BC 107 B
o2-o3 BSX 20
f cl 7400
XTAL A 06 BD/30 pF, 10 MHz

Ph ilips
Philips
Ph ilips
Ph ilips
Philips
Philips
Ph ilips
Philips
Philips
Philips
Phi I ips
Siemens
Philips
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
ITT
Siemens
Siemens
Motorola
Philips
Siemens

Agatronic
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Med frekvensomskifteren 01 på for-
pladen (se fig. 2) kdbles det ønskede sig-
nal ind på indgangen CLO, der har for-
bindelse rned en rnodificeret RS flip-
flop IC10 (gate a, b og c) og en D-type
Ilip-flop ICg b.

Frekvensen f af et valgt signal på
terminal CLO deles ned med en faktor
2 ved hjælp af ICg b. Det inverterede f:2
signal føres til NAND gate d, der er
koblet som inverter. Signalerne fra S-
og Q-terminaler er ført til udgangen via
omskifterne N3 og 01 (se fig. 24).

Fasedetektor
En fasedebektor bruges til fasesammen-
Iigning af to signaler, og der genereres
en korrektionsspænding sorn funktion
af faseforskellen mellem indgangssigna-
lerne.

I den beskrevne 245 kHz modtager,
ønsker man at f,asesamrnenligne et re-
ference-signal (fra Kalundborg langbøl-
gesender), nemlig 5 kHz MF-signalet,
som er disponibelt som sinussignal, med
et andet signal, 5 kHz fra fr,ekvensdele-
ren, sorn er tilgængeligt som firkantsig-
nal.

Et passende kredsløb til formålet er en
omskifterfasedetektor. Princippet for en
ornskifierfasedetektor er vist på fig. 6.

En sådan fasedetektor kan arbejde med
et sinusformet referencesignal og et fir-
kant switchingsignal. Fig. 7 viser kreds-

Fig. 5. Diagram af frekvensdeleropstillingen.

ved hvilkea AVC-indikatoren skal lyse.
Fra emitteren af Q9 ,føres 5 kHz sinus-
signalet til Q12, der forstærker dette så
meget, at signalet ;bliver klippet til et
firkantsignal. Dette signal rer ført til e+,

indikatorkredsløb på fasedetektorprin-
tet.

10 MHz oscillator
VCXO (Voltage Controlled Xtal. Oscil-
lator) ;beiyder spændingsstyret krystal-
oscillator. Principdiagrammet for 10
MHz VCXO er vist på fig. 4. Krystal-
oscillatoren med Ql, er en modificeret
Pierce-oscillator. Den anv,endte krystal
(x i fig.4) er af typen: A 06 DBÆO pF,
parallelr,esonans, grundfrekvens 10 MtIz
med kalibreringstolerance på + 5 ppm.

Oscillatorens frekvens kan justeres
med kondensatoren CZ oe kapacitets-
diode-n Dl, der får tiført spænding via

Fig. 6. øverst ses, hvorledes fasefejlen viser sig.
Nederst er faseomskifterens princip vist.

v

korrektion§sFnding

rasefo!6xe1 9oo,
*orrektionssrnding

Fa6eforskel lso:
ko!!ektionssFndinq

punkt V1, fra fasedetektoren, når om-
skifter N2 (se fig. 2) er i låset stilling
eller fra potentiometeret Pl (»FRE-
KVENS«), når N2 er åben. Oscillator-
signalet overføres via C6 til et forstær-
kertrin, Q2, hvis ar ejdspunkt er fast-
Iagt af R6 og D2. Dioden virker endvi-
dere som klipper. Det forstærkede 10
MHz signal føres videre til emitterføl-

Fig.7. Direkte kobling
er typisk for fasedetek-

torens forstærkerd€1.
I ndgangstransi storen
virker som vist på

fig. 6. .kaz-
5kg?]r

geren Q3, der styrer det digitale kreds.
løb IC1, koblet som en modificeret RS-
flip-fIop. Gate d inverterer .det ene ud-
gangssignal inden det føres videre til
delerkredsløbet via punkt V3. Udgangen
Y2 er f.øtt til omskifter 01.

Frekvensdeler
For at få ,en række standardfrekvenser
til rådighed deles 10 MHz oscillatorsig-
nalet ned af en række seriekoblgde de-
kadetællere af tlpen 7490, ICl - TCI i
principdiagramrnet fig. 5.

Blandingssignalet på 250 kHz opnås
ved at d,elre 1 MHz signalet med en fak-
tor 4 ved hjælp af to seriekoiblede D-type
flip-flop, ICB. 5 kHz signalet til fasede-
tektoren opnås ved at dele 10 kHz sig-
nalet rned en faktor 2 ved hjælp af flip-
flop IC9 a. Både 5 kIIz signalet og dets
komplernrent (5 kHz) pr ført ud.

Iøbsdiagrammet for fased,etektoren i 245
kHz rnodtageren, MF-signalet, et 5 kHz
sinussignal fra punkt M5 på modtager-
delkredsløbet, føres til punkt 11 på fase-
detektorprintet og derfra videre gennem
C1 og Rl til kollektoren af Q1. Denne
transistor fungsrer som switch og åbnes
og Lrkkes af 5 kHz firkantsignalet fra
frekvensdelerprintet. Den de1 af 5 kHz
MF-sinussignal, der får 1o'; rll at pas-

Tabel 3, stykliste for frekvensdeler
R1 100 Ir,':W5c: Prilips
R2 100 Q r.,'s W 5 f : Philips
R3 1004r/sW5c: Philips
C1 47 ,sF 6 V type TÅG ITT

lc1-7 7 490
ICB-g 7474
lc10 7400

(b) Fu*tionsprincip for omskifte! fasedetektor (Refe,ence 2)

Fiqu! 5: onskifter fasedetektor princip
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Fig. 24. Komponentplacerjngen af alle modtagerensdele. Der refereres til denne tegning i de føtgende numre.

Strømforsyning
Principdiagrammet for 5 V strømforsy-
ningen er vist på fig. B. Str6mforsynin-
gen er m,eg,et enkel, idet der ,er anvendt
en spændingsregulator IrM 309 K. C2
hindrer regulatoren i at gå i sving. Cl,
som vist på fig.26, er en filterkondensa-
tor som er forbundet mell,gm nettrans-
formatorens primærvikling og jord, som
vist på fig. 4. Denne filterkondensator
bruges til at dæmpe HF-støj fra nettet
og er nød\,rendig for at modtageren over-
ho der de krav, P og T stiller for AM-
modtagere.

( Fortsættes )

Tabel 5, stykliste for strømforsyning
Cl 1000 pF/35V Frako
C2 0,33 pF 100V 2222.344-21334 Philips
D1 8Y164 Philips
01 LM309K National

semiconductor
Desuden sikringsholder med 60 mA flink
sikring til Scanelectric-transformator, 80 mA
sikring til Beofon-transformator.

Tabel 4, stykliste for fasedetektor
R1 5,6 kA r/s W 5 o/o

R2 5,6 ks2 r/8 W 5 o/o

H3 1,2 kg r/8 W 5 o/o

R4 7,5 kA r/8 W 5 oÅ

R5 470A r/gW5o/o
BO 68 kA r/s W 5 o/o

R7 27 kg ri8 W 5 o/o

BB 10 ke r/8W SoÅ
R9 7,5k r/6W50/o
R10 1 kA r/sW 5oÅ
Rl1 10k9 :/rW50/o
R12 3,6 kA r/6 W 5 o/o

813 120 I r/sW 5o/o
R.t4 1209- r/sW5olo
Cl 10 nF 250V 2222-344-41103
C2 22 'pF/16Y type TAG
C3 47 pF/6V type TAG
C4 47 nF 250V 2222-344-41473
C5 0,1 pF 100V 2222-344-21104
C6 47 p.F/6V type TAG
C7 10 nF 250V 2222-344-41103
o1-Q5 BC 107 B

IC1 7400

Ph ilips
Philips
Phi I ips
Philips
Philips
Ph ilips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
ITT
ITT
Phi I ips
Phi I ips
ITT
Phil i ps
Philips

§ere gennem switohen, er afhængig af
faseforskellen mellem de to 5 kHz signa-
ler. Det fnemkomne signal integreres af
R4 og C3 til en DC spænding, som er
proportional med f,aseforskellen mellem
de to signaler. DC-spændingen føres
gennr,4m R,5 til en DC-koblet forstærker
bestående af transistorerne Q2 og Q3.

Faselåsningsspænding på kollektoren
af Q3 er en funktion af faseforskellen
mellern de to indgangssignaler, idet man
har u.dbalanceret de uønskede spændin-
9-6r som fremkomrner fra switchsignalet
og støj på basis af Ql. Udbalancering
sker i en differentialforstærker, som
udgøres af transistorerne Q2, Q3, Q4 og
Q5.

En NAND-gate tilføres et 5 kHz fir-
kantsignal gennem punkt 12 og et klip-
pet 5 kHz MI'-signal fra modtagerdel-
printets punkt M3. Det resulterende sig-

na1 ,føres via punkt 02 til faselåsindika-
toren. Indikatoren vil ,blive set som blin-
kende hurtigt ved store faseafvigelser og
langsomt i nærheden af faselås. Ved fa-
selås lyser indikatoren konstant.

Terminal 14 får en DC-spænding fra
Avc-kredsløb,et via potentiometer P2.
Når signalet f,ra antennen ikke er til-
strækkeligt, vil AVC-indikatoren ikke Iy-
se, og omvendt, hvis antennesignalet er
stort nok til faselåsning, vil AVC-indika-
toren lyse.

Fig. 8. 5 V strømforsyningen.
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(p De ka' sn0terrs få Deres lyst styret -

- nu har vi samlet og monteret en hel masse byggesæt på
en stor demonstrationstavle.
Her kan De nu med trykknapper, koble netop de enheder
sammen som De har lyst til at høre eller se arbejde, ja selv
prisen kan vise sig på tavlen.
Der er i hundredvis af forskellige måder at kombinere bygge-
sættene på.
En FM forsats kan høres med en lille 2 watt forstærker, men
den kan også, blot ved et lille tryk på nogle få knapper ud-
bygges med antenneforstærker, tonemodul, 40 watt forstær-
ker og 3 kanal lysshow. Måske hellere 2X15 watt og i stereo.
Et tryk på endnu en knap, og De har Quadrofoni.
Den nye HF converter og 3 watt forstærkeren er med.
Et SYSTEM 340 FM færdigbygget er også klar til demonstra-
tion. Alle de automatiske kredsløb er med. Se hvordan en
viskerrobot virker, eller en lysdæmper, en omdrejningsteeller,
en tyverialarm eller . . ,

Der er mange muligheder.
Og - uden for "myldretiden*:

Tag el-guitaren med og hør den med en booster eller en efter-
klang, eller sæt den til den store orkesterforstærker der har
"det hele" indbygget.
Tag en plade med, og hør hvordan den lyder med de forskel-
lige. forstærkere, eller Deres egen forstærker, og hør den
med en af forsatsene.
Men kom herhen, De er velkomme til bare at kigge.
I denne omgang er det JOSTY KIT vi demonstierer sådan.
Senere vil vi på samme måde kunne præsentere hele RADIO
KIT's. omfattende program, der snart er oppe på 25 forskel.
lige byggesæt.
En del af disse har vi på lager. F. eks.: fototimeren, tone.
mix^eren, den aut. sikring, og så selvfølgelig de 2 rytmeboxe.
Vi åbner først kl. 12,00 om mandagen.
Telefonordrer modtages hele døgnet.

"l-tlo, 
[,o[bu

finsensvej 143 - 2000 kbh. f. I
tlf. 711775 - giro 140740 J
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