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Резюме: В доклада е разгледан принципа на функциониране на системата за
фазова автоматична донастройка на честотата(ФАДЧ) и са показани основните
зависимости използвани при оразмеряване на конкретни принципни схеми. На базата
на елементите от лабораторния кит ASLK PRO е синтезирана принципна схема на
ФАДЧ. Работата на същата е симулирана с помощта на програмата TINA-TI и са
изследвани основни параметри на системата. ФАДЧ е реализирана и върху
лабораторния кит и са изследвани същите параметри. Направена е съпоставка
между тях и е установено пълно съвпадение.
ВЪВЕДЕНИЕ
Фазовата автоматична донастройка на честотата открива и отстранява малки
фазови разлики между входния и опорния сигнал на системата. Промяната на фазата се
осъществява чрез промяната на честотата на управляем генератор откъдето е и
названието ФАДЧ. Тя се използва при конструирането на честотни синтезатори,
честотни и амплитудни демодулатори, честотни манипулатори/деманипулатори,
преобразуватели на напрежение в честота, следящи филтри, генератори, регулатори на
обороти и други. Няма да е грешка ако се каже, че използваният принцип и неговите
технически реализации се срещат във всяка радиоелектронна апаратура. Всичко това
мотивира да се изложат основните зависимости посредством, които се определят
параметрите на една такава система, да се предложи конкретно схемно решение на
ФАДЧ и да бъде изследвана.
ОСНОВНИ ЗАВИСИМОСТИ
Основните блокове на ФАДЧ са показани на фигура 1. В зависимост от
използваните технически средства за тяхното реализиране тя може да бъде:аналогова,
импулсна, цифрова, комбинирана или програмна. Всички изрази в текста са обобщение
на такива, изложени в литературни източници [1], [2], [3], [4], [5].
Фазовият детектор (ФД) сравнява фазовия ъгъл на входния сигнал Uвх с фазовия
ъгъл на изходното напрежение Uизх от генератора управляван с напрежение (ГУН) и
изработва напрежение Uд пропроционално на фазовата разлика между двата сигнала.
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Това н
напрежениее се филтр
рира от ниискочестотеен филтър (НЧФ) и на изходаа му се
получавва напрежеение Uф безз високочесстотни състтавки.

Фиг.1. Блокова
Б
схем
ма на ФАДЧ
Ч

Фиг.2. Лин
неен модел н
на ФАДЧ

Това наапрежение се усилва от усилваттеля с коеф
фициент Ку. Полученоото напреж
жение Uу
се подаава като управляващ
у
що на ГУН
Н. То пром
меня честоттата на геннератора съгласно
с
израза:
Кг у
(1)
изх
е собствената честоота на ГУН
ккъдето
Н при липссата на вхходен сигнаал, Кг е
коефиц
циентът на преобразувване на ГУ
УН с размер
рност Hz/V.
В
Входното напрежени
н
ие има синнусоидална форма и неговата
н
м
моментна стойност
се опрееделя с израаза:
(2)
вх
вх.м
м
вх
вх
Изхоодният сиггнал на ГУН
Г
можее да има произволн
на форма в зависим
мост от
конкреттното схем
мно решение. В коонкретнатаа реализац
ция изходнният сигн
нал има
правоъггълна форм
ма. Той се представя
п
с ред на Фу
урие:
(3)
2
1 изхх
изх
изхх.м ∑
За иззходното напрежение
н
е на фазовиият детекто
ор, когато е реализираан с умнож
жител, се
получавва:
Кд
(4)
2
1 изх
д
вх изх
и
вх.м изх.м ∑
ввх
вх
∑

2
1 изх
вх
вх
къдеето Кд е мащ
щабен коеф
фициент наа фазовия детектор
д
Следд филтрираане на висо
окочестотниите съставкки от НЧФ и усилванне с коефиц
циент Ку
се полуучава управвляващото напрежениие за ГУН при
п n=0(сам
мо първа ххармоничнаа):
(5)

у

Кд Ку

вх.м изх.м

изх

вх

изх

Изхоодната честтота на ГУ
УН ще се ппроменя с някаква
н
сто
ойност ∆ спрямо чеестотата
на своббодните треептения, до
о момента, в който се синхрониззират дватаа генератор
ра:
(6)
∆
вх
изх
Голеемината наа управляваащото напррежение в този случай се опрееделя от иззраз (5),
като кооефициентаа на предаване на НЧФ
Ф F s е ед
диница за постоянни
п
ннапреженияя:
Кд Ку
| 0 | вх.мм изх.м
(7)
у
изх
При вх
упр
равляващот
то
напрежеение е рав
вно на нулла, а дефазирането
изх
°
между входното и изходно
ото напреж
жение е изх 90 . Максималлната стойн
ност на
°
°
управляяващото наапрежение се получавва при изхх 0 и изх
180 :
и
Кд Ку
| 0 | вх.м
(8)
у
в
изх.м
От ф
формула (11) се опред
деля честоотният обх
хват на слеедене, в коойто систеемата за
ФАДЧ може да осстане синхр
ронизиранаа:
Кд Ку К г
| 0 | вхх.м изх.м
(9)
∆ сл.
изх
м
Голеемината наа обхвата на
н следене се опредееля от коеф
фициентитее на предааване на
отделни
ите блоковве за постоянно напреежение и от
о амплиту
удата на вхходното и изходно
и
напреж
жение.
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Честотните характеристики на НЧФ определят чувствителността на ФАДЧ, като
задават обхвата на захващане ∆ захв. . Това е област от честоти около собствената , в
която ФАДЧ може да премине от несинхронизирано в синхронизирано състояние с
входния сигнал. Този обхват е винаги по-малък от обхвата на следене.
Кд Ку Кг
| ∆ захв. | вх.м изх.м
(10) ∆ захв.
където | ∆ захв. | е стойността на предавателната функция на НЧФ при кръгова
честота
равна на обхвата на захващане ∆ захв. . За пасивен RC филтър
времеконстантата му се определя от израза:
(11)
∆ сл.

Откъдето обхвата на захващане се определя с израза:
(12)

∆

∆ сл.

захв.

Като се променя времеконстантата на филтъра може да се регулира областта на
захващане от 0до ∆wсл. . Обикновено се използват НЧФ от първи ред.
За оценяване устойчивостта на системата се използва нейната фазова предавателна
функция. Тя се определя като се използва математическия модел на системата показан
на фигура 2.
изх

(13)

вх

За определяне на фазовата предавателна функция е необходимо да се определят
предавателните функции на отделните блокове. Фазовият детектор се представя като
блок от нулев ред имащ коефициент на предаване Кд . Той се определя като се направи
лапласова трансформация на израз (4). Предавателната функция на използвания филтър
в конкретния случай е с един полюс и една нула и се описва с израза:
(14)
Където τ
R C и τ
R C са времеконстанти. Означенията на елементите са
взети от симулациония модел.
За да се определи предавателната функция на ГУН от израз (1) се определя
изходната фаза на сигнала с израза:
(15)
Кг
изх
изх
у
След лапласова трансформация на израз (15) се получава:
Кг
(16)
изх
у
Обобщената фазова предавателна функция е:
Кг Кд

изх

(17)

Кг Кд

вх

Предавателната функция по отношение на грешката е:
(18)

е

е

Кг Кд

вх

Като се замести предавателната функция на филтъра в израз (17)се получава:
Кг Кд

изх

(19)

Кг Кд

вх

Кг Кд
г

Собствената честота и коефициента на затихване се определят с изразите:
(20)

с

Кг Кд

и

с

Кг Кд

След заместване на изразите (20) в израз (19) се получава окончателният резултат за
фазовата предавателна функция на ФАДЧ:
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с

изх

(21)

с
Кг Кд

вх

с

с
с

Произведението Кг Кд се нарича коефициент на усилване на затворената верига на
ФАДЧ и обикновенно има много по-голяма стойност от собствената честота. Когато
това условие е изпълнено израз (21) може да се опрости до следният вид:
с

(22)

с
с

с

Поведението на системата (22) (когато е в режим на синхронизация) е еквивалентно
на всяка динамична система от втори ред. Тя може да следи фазата на входния сигнал
за всички честоти, които се намират в лентата от 0 до собствената честота с . При
различни стойности на коефициента на затихване се получават различни форми на
амплитудно честотната характеристика на системата около областта на собствената
честота. При стойности по-малки от единица се появяват отскоци, а при коефициенти
над единица системата става по-бавно действаща. Установено е, че оптималната
стойност на този параметър е
0.7.
С израз (18) се изследва поведението на системата когато изначално тя не е в
синхронен режим, като на нейният вход се подават различни форми на сигнала на
грешката. Установява се, че ФАДЧ няма да влезе в режим на следене ако честотата на
входния сигнал се променя със скорост по-голяма от с . За целите на проектирането
се избира
∆

вх.
с
(23)
В зависимост от параметрите на системата се определят границите на различни
области, в които тя може да е в режим на следене:
 Обхват на подържане на фазата - това е честотния диапазон, в който ФАДЧ
може статично да следи фазата- ∆ пф Кг Кд
 Динамична загуба на синхрон – това е динамичния диапазон на стабилна
работа на ФАДЧ. Ако следенето се прекъсне в този интервал, то може да бъде
възстановено отново, но много бавно - ∆ дз 1.8 с
1 .
 Динамично влизане в синхрон – Това е диапазона, в който ФАДЧ винаги
влиза в режим на следене, като този процес може да бъде твърде бавен -

∆


двс

√

с Кг Кд

Област на следене – това е честотния диапазон, в който честотата на ГУН
веднага става равна на честотата на входния сигнал - ∆ сл 2 с .

СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ
За онагледяване на изложения принцип на работа на ФАДЧ и проверка на основните
зависимости, е реализиран симулационен модел с програмата TINA-TI [6]. Това е
софтуерен продукт съвместна разработка на фирмитеTexas Instruments и DesignSoft.
Изборът му е продиктуван от желанието за сравняване на получените резултати от
симулацията с тези от реализирането на същата система върху лабораторни китове
производство на Texas Instruments. Принципна схема, върху която се извършва
симулацията е показана на фигура 3.
Фазовият детектор е реализиран с четириквадрантния умножител MPY 634, означен
на схемата с номер U1. На неговите входове се подава напрежението от входния
генератор VG_IN и напрежението на ГУН. Този генератор е реализиран с умножителя
U2, интегратора, реализиран с операциония усилвател (ОУ)U3 и тригера на Шмит,
реализиран с ОУ U4. Неговата честота се определя съгласно израза:
_
(24)
гун
_
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Фи
иг.3. Симулаационен мод
дел на ФАДЧ
Ч

Фи
иг.4. Форма на
н напрежен
нията на ГУН
Н и на
контр
ролното нап
прежение

Всиччки означения са от симулацио
с
ния модел. От този израз
и
можее да се опр
редели и
коефиц
циента Кг , като
к
израз (24) се разддели на _
. НЧФ
Ф е реализзиран с елем
ментите
и . Със стойностит
с
те показании на схематта честотатта на свобоодни трепттения на
,
ГУН е 505Hz. Формата
Ф
и параметриите на изх
ходното наапрежение на генераатора са
показан
ни на фигуура 4. В сл
лучаят напррежението
о на входни
ия генератоор е постаавено да
бъде 0V
V.

Фиг.5. Дефаазиране меж
жду напрежен
нията на два
ата генерато
ора при разли
ични честот
ти

Дефаазирането между си
игналите нна двата генератора,
г
, в граниччните честтоти на
обхватаа на следен
не 231Hz и 770Hz и сообствената честота наа ГУН са даадени на фи
игура 5.

Фиг.6. Напр
режение на изхода
и
на НЧ
ЧФ

Измеенението на
н напрежеението на иизхода на НЧФ, при стъпалооббразнa промяна на
честотаата на вход
дния генераатор в обхв ата на след
дене е покаазано на фиигура 6.
ФИЗИЧ
ЧЕСКИ МОДЕЛ
М
НА
А ФАДЧ
За п
проверка на
н достовеерността нна получен
ните резул
лтати схем
мата на ФАДЧ
Ф
е
реализи
ирана върхху лаборатторен кит ASLK PR
RO [7] на фирмата T
Texas Instrruments.
Използваните ин
нтегрални схеми и захранващ
щи напреж
жения са ссъщите каато при
симулаациония моодел. Получ
чените резуултати на тестванитее параметрии са еквивалентни
с тези н
на симулац
циония модел.
На ф
фигура 7 са
с показан
ни два от многото възможни
в
параметрии за изслед
дване, а
именноо, дефазираането межд
ду двата сиггнала при собственат
с
та честота и напрежен
нието на
изхода на НЧФ.
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Фиг.7Дефа
азиране меж
жду напрежен
нията на два
ата генератоора

ЗАКЛЮ
ЮЧЕНИЕ
В дооклада e представен
п
принципаа на функц
циониране на ФАДЧ
Ч и форму
улите за
определляне на основните
о
параметрии на систтемата. Наа базата нна възмож
жностите
предосттавени от лабораторният кит A
ASLK PRO
O е синтеззирана приинципна сх
хема на
ФАДЧ, която е симулиран
с
на с програамата TIN
NA-TI. Същ
щата схемаа е реализи
ирана и
физически върху лабораторн
ния кит. Н а получени
ите параметри, при дввете реализзации, е
направеена съпосттавка. Има пълно съввпадение между
м
пол
лучените реезултати. Схемата
С
може дда се доразвие, а именно, вместто пасивен филтър, да се изполлзва активеен, да се
използвва делител в обратнаата връзка, за да се получи
п
по--висока чесстота на иззходния
генераттор от таззи на вхо
одния, да се реализзира синтезатор и др. Всичк
ки тези
възмож
жности са обект на разработка
р
в лаборатторните уп
пражнения по дисциплината
"Аналоогова и имп
пулсна техн
ника".
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Abstract: In the report are
a presentedd the basic principles
p
of working of tthe phase-loccked loop
system. They are shhown the ba
asic equationns which aree used to deesign the cooncrete schem
mes. The
design oof the system
m is based on
o the elemeents of the laboratory
l
kit ASLK PR
RO. The worrk of it is
simulateed in the poowerful circu
uit design aand simulatio
on tool TIN
NA-TI and allso the basiic system
parametters were invvestigated. The
T same invvestigation was
w done on the PLL wh ich was imp
plemented
on the llaboratory kit
k ASLK PR
RO. It is maade a comp
parison betw
ween the sim
mulated and the real
parametters and it is concluded th
hat they are eequivalent.
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