
Frekuensstandard

Betjening, frekvensnøjagtighed og stahilitet

Af civilingeniør T. K. Tawfiq, Post- og telegrafvæsenets Radioingeniørtjeneste
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bernummer (nr. 11), anden del brag-
tes i andet novembernummer (nr.
12).

Betjeningsvejledning
1. Ferritantennen anbringes i jacket

oven på modtageren.
2. Modtageren tilsluttes 220 V og netaf-

bryderen på forpladen sluttes.
3. Kontroller at AVC-Iarnpen lyser -hvis det ikke er tilfældet, drejes fer-

ritantennen, indtil den lyser.
4. Omskifteren »FASELÅS« sættes i

åben stilling (opad) og »FREKVENS«
potentiometeret drejes, til »FASE-
LÅS«-lampen blinker så langsomt
som muiigt. OscitrIatorfrekvensen er
nu jusleret til 10 MHz + 2 Hz. Når
denne indstilling er foretaget, kan
modtageren bruges som standardfre-
kvens j. de perioder, hvor Kalundborg
IangbøIgesender er ude af drift, fr,e-

Fig. 20. Boreplan til kabinet. Den store tegning viser
venstre side.

kvensnøiagtigheden er da bedre end
10-8 over 100 sek.

5. Faselåsomskifteren sluttes og faselås-
indikatoren skal nu lyse konstant. 10

ket »UDGANG« udtage de frekvenser
der er anført på drejeomskifteren. I
stillingen »f:2« bliver alle de anførte
frekvenser halverede.

Spolens frie ender
fastgøres ned voks
eller tape

Frekvensnøjagtighed og .stabilitet
Nogle af de må1te data for 245 lxFlz mod,-
tageren er angivet i tabel B. Kalundborgs
245 k}Jz rubidiumnormal har en fre-
kvensnøjagtighed på + 2 x 10-tr og en
frekvensstabilitet på 1 X 10-1l/måned.
(for rnere detaljer se ref. 3).

Ved frekvensnøjagtighed forstås den
nøjastished, med hvilken en oscillators
frekvens er den samme som frekvensen
fra en accepteret primær sandard. Her
i landet betragtes en rubldiumnormal
på Tel,eteknisk Forskningslaboratorium
(TFL) som national frekvensstandard.

Fnekvensstøbiliteten udtrykker den

Fig.22. Vikling af
ferritantennen.

MHz oscillatoren er nu faselåst til
Kalundborg langbølgesenders bære-
bø1ge.

6. Med vippeomskifteren »f/f : 2« i stil-
lingen »f,« kan man fra stikket mær-

låget set fra oven. Den Iille tegning viser lågets

tåg set fra oven
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nøjagtighed, med hvilken en oscillator
vil afgive den samme frekvens over en
tidsperiode, efter at udstyret er i kon-
tinuerlig drift.

Frekvensnøjagtighed og -stabilitet af
det udstrålede signal påvirkes af sender-
og antenneudstyr, især når der opstår en
iejl i disse. Ved forekommende fejl på
radiofonisationen omkobles automatisk
fra dobbeltsenderdrift til enkeltsender-
drift, og et fasespring på 1B0o optræder
i det udstrålede signal.

Det modtagne 245 kH.z radiosignals
fasestabiiitet påvirkes af forhold i sen-
der og senderens antenneanlæg, radio-
bølgernes udbnedelsesforhold, elektriske
forstyrrelser på modtage-lokaliteten,
samt modtage- og frekvensr.eproduk-
tionsudstyrets egenskaber.

Det modtagne radiosignals fase under
en måling afhænger af jordbølge- og
rumb6lgesignalets fasevariationer, pola-
risationsforhold og amplituder. I dagti-
rnerne, det vil sige når der er dagslys på
hele stræknlngen mellem sender og mod-
tager, er jordbølgesignalet fremhersken-
de, og faseforholdene er stabile. Og det
er således i dagtirnerne, man kan fore-
tage det mest nøjagtige frekvenssam-
menligningsmålinger.

Om natten, hvilket om vinteren i vær-
ste fald vil være op til 16 tirner, optræ-
der den såkaldte »nateffekt«. Man får
her ud over jordb6lgesignalet et rum-
bølgesignal, der refleliteres fra ionosfæ-
ren, og som giver anledning til fading og

- hvad der interesserer os her - for-

f*:

Fig.23. Et blik ned i den færdige modtager.

øge1se af fasevariationerne i det modtag-
ne radiosignal. Nateffekent, som påvir-
ker radiosignal,ets fasestabilitet, kan va-
rire fra sted til sted og fra det ene tids-
punkt til det andet. Der er ikke foretaget
omfattende målinger af disse forhold
endnu her i landet, så d,et der kan siges
er noget om hvad der kan forventes sorn
maximale måIefejl under de og d,e om_
stændigheder, baseret på måIinger på
dn bestemt strækning. På Kalundborg-

signalet (på strækningen Kalund.borg-
København, har man målt fasedrejnin-
ger fra nateffektens indflydelse på op
ti1 30-400 i løb,et af 6-8 minutter). Fig.
26 viser sammenhængen mellem måle-
nøjagtiehed og måletid for to tilfælde,
(Iånt fra ref. 3).

KURVE 1 viser hvordan det er, når det
er »bedst«. Det vil sige ved måIinger i
dagtimerne, med dagslys på strækning
mellrem sender og modtager og med et
rimelig godt og uforstyrret antennnesig-
nal tilført modtageren. Kurven viser den
maksimale relative frekvensfejl som
funktion af måletid.

KURVE 2 viser hvordan det er, når det
er »værst«. Det vil sige ved målinger i
tidsrum, hvor der ikke er dagslys på
hele strækningen mellem sender og mod-
tager, herunder om natten, hvor »nat_
,effekten« optræder med større fasevaria_
tioner til føIge.

Disse to kurver må ikke opfattes sorn
nogen form for »garanterede« værdier
for måIenøjagtighed, de udtrykker sna_
rere typiske, forventede målenøjagtig_
heder for ,et godt modtageanlæg under
»bedste« (måIinger i dagtimer), hen_
holdsvis »værsle« (måtinger i nattimer)
udbredelsesforhold.

Kurverne går kun ned til måletider
på 1 sekund, idet det er vanskeligt at
sige noget om forventede målenøjagtig-
heder ved kortere måletider, her vil
blandt andet modtagerens opbygning
spille en rolle, hvilke tidskonstanter der
er indbygget i modtageren m. v. Kurve
2 viser, at man med en måIetid på 10
sekunder kan opnå ,en målenøjagtighed,
der normalt ikke er dårligere end ca.
3 X 10-8. Dette er sål,edes den måIe_
nøjagtighed, man vil kunne opnå ved at
føre ,en til radiosignalet faselåst fre-
kvens til en tæIler, idet de fleste tællere
ikke har gatetider, der overstiger 10 se-
kunder.

Vil man opnå større mål,enøjagtighed,
hvilket sker gennem forøge1se af rnåle-

*- J!s{sHr
Nl§ §

l.."-"--I
Niplel af messing

i-],L]
+::+

,-g: r-r,llill"* (9 L-l'
L--ø 4_ ,

T=t
lul'

1il.

cevudsrvk- ffi T
k. .r *-.=.'d I Il f

IU,

,tn .l

d*plade ti1 antenne (1)

I
t5
.I

1
l6

"l

t2t 9s,s
r -rÅ-r Horder ri1 rerratståw

'l:ifd sm p'1eviq'1as

;,1
2 stk-

(s)

f f- 
__l 

lndesrykle! til znrenne
,.1 l:*,.'vr
L.l I

L"j

g t§98

Eå.8

Fig. 21. Fremstilling
af antennen.
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Fig. 25. En ydre anten-
nes forbindelse til

ferritantennen.

tiden, kan dette ske ved at registrere fa-
seforskellen mellem en lokal frekvens.
der skal kontroll,eres, og en fr,ekvens
fra Kalundborg-modtageren. De to fre-
kvenser' tilføres en fasekomparator, og
spændingen fra fasekomparatoren, der
er proportional med faseforskellen mel-

Fig. 26. Relativ frekvensfejl som funktion af måle-
tid ved frekvenssammenligninger. 245 kHz signalet
fra Kalundborg udnyttes.

2 - 3 vindinger
vikles omkring ferrit-
a ntennen.

lem de to signaler, tilføres en skriver,
der således registrerer faseforskellen.
Med denne metode kan man opnå de an-
givne måletider, ligesom det rned denne
metode er muligt at eliminere en del
fejlkilder, idet fejl som for eksempel
fasespring I senderen vil kunne ses på
skriverstrimlen og derrned,elimineres
af målingen. Med denne metode er 245
kHz Kalundborg-modtagerens langtids-
stabilitet kontrolleret på TFL. Over en
periode på 3 døen blev stabiliteten af
modtagerens udgangssignal målt til 1,5
X 10-11, medens TFL i den samme perio-
de måite samme stabilitet på Kalund-
borg langbølgesender. O
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IULEGAVEIDE
TIL

WALKIE.TALKIE
MANDEN
NU, HVOR
VI SKAL

V.ÆRE LOVLIGE

PACE

COMMUNIKATION
Af en række på over 25 godkendel-
ser er nu de første klar

Pace 1234 RR
Godkendelsesnr. 7408 A

Fremragende kvalitetsapparat som
bliver det billigste, inden for denne
klasse, i Danmark.
23 kanaler indbygget (plomberet for
ulovlige)
5 Watt input (neddroslet)
Følsomhed ca. 0.5 microvolt
Komplet med mike og autobeslag
kr. 1320,.

EFFECT TC 1O

Godkendelsesnr.

Leveres komplet
med
2 kanaler.
Bærerem
Squelch
Batterier
Strømstik

pr. stk. 560,-

Alle vore kunder ønskes
en glædelig jul!

RR
7407

RATET RADIO A/s
Veronika','ei T . 2610 Rødovre

(_/l -t on ooL- . - JJ OO

HUORTOR SKAL EN FM TUNER

K0STE 5.400 KR.?

Det skal den heller ikke nødvendigvis. Audioscan har skam tunere fra 1125,- kr.,
og Accuphase T-101 til 2985,- kr. Men hvis du vil have den bedste følsomhed,
den laveste forvrængning, den største kanalseparation, vafiabel muting og iøvrigt
ikke stiller andre krav end at du vil have den bedste tuner på markedet, så er
det altså prisen og endda engrosprisen, men husk det er jo også den du køber
til hos Audioscan.

KOM IND I EN AF VORE AFDELINGEB OG HØR

Byesgade 106A, 2100 Kbh. Ø.
(01-76) Tr 8000

Brendstrupvej 41, 8200 Århus N.
(06) 10 19 99

MERE HI-TI FOH FÆ.RBE PENGE
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