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,2,. INLEIDING. 

'" \- '.' , 

, VOOl:' het bepalenyat:tde' elektronendichtheid ne~n de plasmafrekwentie 

'f van een plasmakolom,wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de z.g. p , . ' , 
trilholte-verstortngsmethode. Daartoe wordt d~ plasmabuis coaxiaal in 

de trilholte aangebracht. 

Aangezien de permittiviteit van de kolom verschilt van die van het oor

spronkelijk in de trilholte aanwezige medium, zal de resonantiefrekwen":" 

tie van de aangestoten mode veranderen. 

Uit het verschil in r~sonantiefrekwentie van de trilholte voor de toe

standen met en zonder plasmakolom, kunnen de genoemde grootheden bepaald 

worden, waarbij tevensrekening gehoudenkan worden met de invloed van de 
, / 

glaswan4. 

Een dergelijke berekening is o.m. geschied in de literatuur [];2 J ., waar 

voor ne en fp een benaderde uitdrukking is verkregen. In [3 J is een be-, 

trekking <'\ifgeleid tussen het aantal elektroneri. per meter bufslengteen de 
/ 

verschuiving van ae resonantiefrekwentie. In beide gevallen wordt een 

in de TMO 1 o'-mode resonerende trilhol te toegepast. 

',Vaak is het nodig, de elektronendichtheid' en de plasmafrekwentie te ken

nen als funktie van eenandere grootheid, b.ve de ont1adingsstroom I 
a 

door de buis • 

Het komt dan neer op het bepalen van rie' fp of nel bij een groot aan-

tal waarden van de onafhankelijke variabele, b.v.Ia , en deresultaten uit ' 

te zetten in een grafiek. 

,In [2] is een dergelijke meting uitgevoerd en zijn een aantal grafieken 

voor n = ~(I ) envoor f, = f(1 ) afgebeeld. Het doel van deze verhandeling 
'e a ' p a,' , 

is een beschrijving te geven van eenmeetmethode, waarmee de aangegeven 

'grafieken metean op een X-Y recorder kunnen worden geschreven, zonder dat 

ne; fp of nel punt yo or punt opgemeten behoev~n te worden.Als uitgangs

punt dienen hiertoe de in [2 J op bIz. 8 aangegeven formules voor ne en fp' 

alsmede de uitdrukking voor de elektronendichtheid nel per meter plasma

kolom liit [3J. 

3. ALGEMEEN. 

In [2 J is voor de elektronendichtheid en depl/ismafrekwentie van een coaxiaal 

in een trilholte aangebrachte plasmakolom een uitdrukking afgeleid, uitgaan-

de van de vergelijkingen van Ma~ei1: 
, ' ;/' 
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. V· E --'jwlJoH.> en· V * H = jw €E 
': '< -,' =--

. , . 

waarin €' de permitdviteit van het plasma;7voorstEHt. = ". " -.' . . . , 
Na uitschriJving van 'de Maxwell':"vergelijkingen, wordtvooreen isotroop 

. . . . " . . . 

plasma en de TMolO-mode, de exacte eigenwaardevergelijkinggevonden, re-

kening houdend met de invloed van de glazen buis (zi'e ook [] ] ).-

Voo~tzetting van de.'afleiding resulteert tn de benaderde uitdrukking voor 

,de elektronen-plasmafrekwentie: 

f Z 
koa( I + 

f2 = -~'(fl- fo) 
p . fo 

'Hierin is: f 
p 

= plasmafrekwentie 

koa 
-2-

FIo(ko,a,b) 

Foo(ko,a,b) 

(1) 

fl = resonantie van de trilholte metontstoken.buis 

.. fO' = " II II " " gedoofde II 

(£1- fo> = A f = frekwentieverschuiving 

fp ;li; fo: enAf in MHz. 

,kO= wov'€QlJO 

a = straal van de plasmakolom inm • 

b - straal vande trilholte in m •. 

4 

Verd~rg~ldt: F. (ko,a,b) = J (koa)N (kob) - N (koa)J (kob).waarin J en,N pq ,p q p q. 
Bessel- resp. Neumannfuncties zijn. ' .. 

De' terin .tussen. [' ] . blijkt nauitrekenen een negatieve konstante teziJn, •. 

:V09I',zoverfo J a' en b dezelfde waarden blijven oehouden, zodatgesteld kan worden='. 

. " . .. 

. l' . 
[;.:;J £0= kl = konstant • 

. Hiermee wordt· (J) 

(2) 

. . 

.. De elektronendichtheid kan' nu bepaald worden met 

n e2 w2€Om 'AIr2€oin 
w2 e 'p ·f2 = of ,n ... = p EOm e 

e 2 e2 P 

;. 

! 
! 
1 
i 
~ " 
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Substitutie van '(2) geeft ," ... ' 

n' 
.e 

,~, . . 

.5 • 

Stel de term tussea ( ) =; k2"'~ ko~s~~nt", zodat :voor n gevonden .'wordt. e 

waarin n de elektronendichtheid per m3 voorstelt. e 

(3) 

Beschouwen we (2) en (3)' dan zien we, datvoor kleine Af, deverandering 

·van £2 relatief gezien gering is; zodat bij benadering gesteld mag. worden, 
.1' , . 

. dat. de elektronendichtheid, alsmede het kwadraat van de plas'mafrekwentie, 
, ': \_" ... , lineair met de frekwentieverschuiving van de trilholte verlopen. Het pro~ 

. bleem om neen/of f: als functie van Ia te bepalen, kan nu teruggebracht 
~, ,',' : 

worden tot het vaststellen van Af = f(I ). , a 

In [3] wordt een afleiding gegeven voor het. aantal elektronen per meter 

'plasmakolom,met betrekking tot de rel'atieve frekwentieverschuiving van de 

trilholte, eveneens uitgaande van de Maxwell-relaties • 

. .... . Voor een plasmakolom met permittiviteit ~wo:tdt gevonden: 
'~ , ' 

" . 
. i, 

111 . (e: - e:o)E2 dV 
Aw Av -0 

- -= Wo 111 (e: E2 + 11 H2)dV 
(4) 

V 0-0 0-0 

Na uitwerking en substitutie van de uitdrukkingen voor develden. indareso

nator, en onder aannname van a« .b(jnm) ,geldt voor (4) debenadering 

waarin 

a " =straal plasmakolomin 'me 

b =binnenstraal trilholte in m. 

, 'j = j-de wortel van J (x) =0. . .' nm ..... 0 ' 

,,',: 
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. ,Hierui t voIgt 

waarin jOl = 2,4048 

J2(j ) '= 0,26946 
, 1 ·01 

.Na substitutie voIgt 

, .... ,., 

.6. 

.' 

(5) 

Voor een plasmakolom met straal a(m) en lengte L = lengte trilholte in m., 

voIgt voor de inhoud a;2nL{Iri3).Is de dichtheid van het p1a~ma n elektronen , }, .. . ... e 
per m3, dan bedraagt het'totale aantal elekt~onenin de kolom na2Lne en 

het aantal elektronen per meter plasmakoloIDL' = nel = a2nneo 

. Vergelijking, \, met (5) levert 

(6) 

_ ,waaruit volgt, dathet aantal elektronen per meter evenredig is met defre

kwentieverschuiving, voor eenzelfde waarde van f ° o 

Om een verband tussen n en I te vinden,'kannu volstaan worden met hetbe-e a 
... palen van de afhankelijkSeid van llf met I • Hieruit is dan n eenvoudig te-

a e l berekenen. 

M.b.v. (6) kunnen n en f2 eveneens bepaald worden, zonder- van (2) of (3) 
e 'p 

gebruik te maken: 

n e 
~eI2,765.1014' llf 

= ·1{-a-2 = na2 • fQ (7) 

j 
! 
; 
!" . 
i 

i' 
.. .. 
r 
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4. BESCHRIJVING MEETMETHODE.· 

.. C 

(8) 

Het uitgangspunt voor de meetmethode is een AutomatischFrekwenti~ Controle

systeem, waarvan fig.1 het blokschema geeft. Integenstelling tot andere 

A.F.C.-systemen, waarbij het gaat om .een signaal met konstante frekwentie op 

.te wekken, is het doel hier uitsluitend de regelspanning te gebruiken welke 

ontstaat, wanneer de generatorfrekwentie f verschilt van de resonantiefre-. g , 
kwentie fO van de in het systeem opgenomen referentietrilholte. Naar gelang 

. de grootte van de afwijking van fg t.o.v. foontstaat een hiermee evenredig 

regelsignaal, dat teruggevoerd wordt naar de generator en dat diens frekwen

tie weer naar fo hrengt. 

Wordt uitgegaan van een regelspanni~g tJ.V =0· bij een generatorfrekwentie = r 
resonantiefrekwentie en verandert de resonantiefrekwentie fO tot f 1 , dan zal 

de opgewekte regelspanning de generator eveneens bijregelen, totdatfg gelijk 

is aan de nieuwe resonantiefr·ekwentie fl' 

Wanneer het verband tussen fl - fO = tJ.~; evenredig verloopt met de verandering 

tJ.V van de regelspanning, dan kan men deze tJ.V beschouwen als een maat voor 
r r 

de frekwentieverschuiving tJ.f. Wordt deze tJ.f veroorzaakt door het aanbrengen 

van een plasmakolom in de trilholte, waarvan de ontladingsstroom I gevaria 
eerd wordt, dan is het op deze wijze mogelijk meteen ,een grafiek op te nemen 

van llf= f (tJ.V ) = HI ). r a 
Daartoe sluit men de regelspanning llV aan op de Y-ingang van een X-Y-recor

r 
.. , der, en de spanning over een weerstand in het anodecircuit van de buis op de 

horizontaleX-ingang. 

Het door de microgolfoscillator geleverde vermogen met frekwentie f , komt . g 
via.een richtingskoppelaar en een circulator·in eenvermogensdeler (zie 

fig. I) . 

. , .... :; .. 
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( .. 
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De ene helftvan hetvermogen gaat naareen modulatiekristal en wordt daar 

met een 32 MH~L signaal in amplitude gemoduleerd. De hierbij opgewekte sig

nalen f + 32 MHz; f + 62 MHz etc. plantenzich via een tweetal instelbare 
g -. g-

lijnenen een verzwakkervoort naar de ene ingang van een mengkristal. { 

De ander~ helft van het microgolfsignaalgaat naar een hoge Q trilholte, 

na eerst een circulator te zijn gepasseerd, welke ev. aan de trilholte op-

tredende reflecties opneemt. 

Ret uitgekoppelde signaalmet frekwentieafhankelijke fase, vervolgt zijnweg ~ 

. via een circulator naarde andere ingang van het mengkristal. 

Uit detectie van deze op het kristal aanwe~ige signalen, ontstaat weer een 

32 MHz signaal (+ hogere harmonischen etc., welke echter door de hier achter 

geschakelde versterker niet doorgelaten worden). Na versterking wordt dit 

. 32 MHz signaal toegevoegd aan: het stuurr~oster van een mengbuis,welke als 

fasegevoelige detector dienst doet. 

',' ,:,~.' ' 

, ! 

'i 
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Op het,keerrooster vande buis komt,eenzelfde 32 MHz,signaal~ als hetgeen 

del1D:icrogolf moduleerde. 

De anodes panning van de buis iSI,nu afhankelijkvan het faseverschil dat er, 

bestaat tussen de signalen opgl en g3, d.w.z. dat de grootte en de polari~ 

teit van de anodespanningsverandering AVr ' bepa'ald wordt door de frekwen:

tieafhankelijke fase van de trilholte. 

De frekwentie van het generatorsignaal kan m.b.v. een kleine gelijkspanning 

veranderd worden. 

, Voert men nu het spannin~sverschil AVr van'de mengbuis, dat ontstaat t.g.v. 

een afwijking Af t.o.v. fO, toe aan de generator, dan resulteert dit in 

een gesloten regelsysteem, dat er voor zorgt, dat fg nagenoeg gelijkblijft, 

,aan foe 

De resterende afwijking van fg t.o.v. fo bij een stabiliserend systeem,wqrdt 

veroorzaakt door de, eindige versterking van het geheel en is kleiner naar-, , 

, mate de versterking van het systeem toeneemt. 

Dit is een typische eigenschap van een proportionele regelaar. SteltF de 

, 'frekwentieverandering van de oscillator per eenheid van toegevoerde spanning 

voor; A de spanningsverandering per fase-eenheid van de 32 MHz vers'terker en 

de mengbuis en is B de faseverandering per frekwentie-eenheid van de trilhol

"te, dan, vindt men voor de resterende frekwentie-afwijking van het stabilise-' 

rende systeem 

dfO dfo dfO 
df = ::: ...,...,..,......,.-...........,,--:-

(l+A. B.F.) waarinS = df = stabilisatiefaktor 

dfo ::: afwijking f t.o.v. fo met open , g 
regel5ysteem. 

df =afwijking met geslotensysteem. 

Nu 1S df klein al5 (l+A.B.F.) groot is. 

" Voor' het open ,regelsysteem kunnen de volgende gevallen onderscheiden worden: 

a. 4e generatorfrekwentie is ver buiten de resonantiefrekwentie van ,de tril

holte:f ~< fo 6f f »fo• , g, ' g 
In deze toestand laat de trilholte geen signaal door, zodat op het meng- , 

kristal geen 32 MHz wisselspanni~g ontstaat en de anodespanning van de 

mengbuis, bij juiste instelling,'voor dit geval gelijk aan nul is (zie 

'uitdrukking (8) Appendix). 

" ' 

..., . ~ . 
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b. De generatorfrekWentie'= 'resonantiefrekwentie vande' trilholte, f g = f 0 _ , 

Het uitgekoppelde signaal'van de trilholte is nu het grootst,doch de 

iase ervan is nu1.'De anodespanning is in dit 'geval 7veneens nul (zie 

" Appendix). 'De ingangsspanning van de 32 MHz versterker ,vertoont alB functie 

van de frekwentie een resonantiepiekbijf = fo. , , ,g 

De generatorfrekwentie nadert: tot de,resonantiefrekwentie,fg ~ fO-

Nu is het uitgekoppelde trilholtesignaal niet zo groot als bij fg = fOen 

heeft bovendien nog een bepaalde fase, gekregen. Deze fase wordt door het . 
mengen in hetkristal, overgebracht op het 32 MHz signaal en toegevoerd 

aan de mengbuis. 

De anodespanning van debuis is afhankelijk van de grootteen polarileit 

van deze ,. 

Wanneer f g rond f 0 gesweept wordt me,t een periodiekezaagtand en als deze 

spanning eveneens aangesloten wordt op de X-ingan5 van een oscilloscoop en 

- de anodespanning van de mengbuis op de vertikale ingang, dan verschijnt op 

het scherm e~n uitde L.F-techniek bekende discriminatorkromme. 

In de Appendix is dit verloop theoretisch afgeleid, terwijl op blz.37,de met 

,een schrijveropgenomen discriminatorkromme van het besproken systeem is weer

gegeven voor een gemiddelde gevoeligheid van de 32 MHz-versterker. 

Dehellingshoek in de omgeving van fO bedraagt 65 V/MHz. Wanneer de op blz.9 

gegeven grootheden A, B en F exact lineair zouden zijn, dan volgt hieruit, 

dat bij het open en het gesloten systeem, een verandering Af steeds evenre

dig- zou zijn met AVr • In werkelijkheid is dit slechtt3 voor een b'eperkt ge-

,bied juist, hetgeen volgt uit de discriminatorkromme van blz.37' 

,'4 • 3 !!~£h!.!iY.!!!!L~!~!-E!Q!!.!~£h~L~:e:e~!~E!;!!:!! -' 

4.3.1 32 MHz Oscillator ,met bufferversterkers. 
-~-------~-----------------------------

lle anodekring van de oscillatorbuis, welke in T.P~T.G-schakeling werkt, is 

afgestemd op de 3e harmonische van het ]0,7 MHz X-tal dat zich in de rooster":,,,~, 

kring bevindt (zie blz.40). 

, Van de oscillator, gaat het signaal naar 2 bufferversterkers, zodat' voor het 
" , 

modulatiekristal en, voor de mengbuis, gescheiden uitgangen verkregen zijn. 

,De groot~e van de uitgangsspanniugen zijn: op de modulator: 0,7 Veff en op 

, de 8
3 

van de mengbuis: 5,4 Veff' 
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De baridbreedte van 5' l-ffiz bij'eeil middenfrekwende van 32,'1 MHz, wordt ver-
. .' .. 

kregen door toepassingvan verscherpde kringen. '. 
. . 

De gevoeligheid is regelbaar door varierenvan de roosterspanning Van de 

buizen. De mengbuis krijgt het uitgangssignaal van de versterker op gl en' 

het referentiesignaal van de oscillator op g3-

De kathode is op eenpotentiaal van ca. -1.50 V gebracht,'terwijl de anode

. weers tand aan + 1 00 V verbonden is • 

. '. Hierdoor kan de anode van de SASS op 0 Volt gebracht worden; grofinstelling 
. " 

geschiedt m.b.v. de positieve voed,ingsspanning; fijnregeling met een variabel 
. '. . 

deel van de anodeweerstand. Het op nul-potentiaal brengen van de direct met 

de anode verbonden uitgang is nodig, om het systeem tett stabiliseren t~ brengen. 

(zie afregeling). 

4.3.3 ~!£EQgQ!!g~~~E!!QE. 

Hiervoor wordt een Hewlett Packard sweeposcillator 8690A met 8692A plug-in 

unit gebruikt, waardoor een elektronisch afstembare microgolfbron verkregen 

is met een frekwentiebereik van 2-4 GHz. De voor de werking van het systeem 

van belang zijnde eigenschappen van het apparaat worden inhet kort vermeld. 

"Start-stop.sweep" • van elkaar onafhankelijk iristelbare ruiters bepalen de, 

start- en de stopfrekwentie waartussen gesweept wordt. 

Deze frekwentie kan willekeurig vastgesteld worden bin

nen het frekwentiegebied van de :a.F.-unit. 

IIAf-sweepll • Hierbij bestaat de mogelijkheid te zwaaien over een klein 

, . ' 

gebied boven een centrale frekwentie, welke willekeurig 

is in testellen binnen het frekwentiebereik van de 

R.F.-unit. 

IIExternal, F.M~sweep':. Elke frekwentie binnen het bereik van de R.F .-unit kari 

als certtrale frekwentie gekozenworden. De grootte, de 

snelheid en de symmetrie van dezwaai worden nu bepaald , 

door een uitwendig aan te brengen signaal (wissel- of 

gelijkspanning). De gevoeligheid van ext. F.M.-ingang 

is 147 MHz/V (gemiddelde waarde), 

'., Voor elkder genoemde sweep-typen bestaan een aantal sweepvormen en ':'tijden: 

lIaut:omatic .sweep"· met sweeptijden van 0,0 I tot 100 sec., In stand "manual II 

kan de frekwentie met de h.!md gevarieerd worden en in stand "e..W." wordt een 

signaalinet een frekwentie afgegeven. Verder bestaat de mogelijkheid voor 

j. 

I, . 

f. 
f 

j, 
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,het afnemen van ~en. li~~air met" de frekwentie verlopende zaagtand, voor 

bruik alstijd- of frekwentie-as bij oscilloscopen of X-Y-schrijvers. 

Het complete golfpijpcircuit metd~ gebruikte onderdelen, zoals coaxiale 

ge-

h·~ , 

'pijpen en dito overgangen, richtingskoppelaar, circulatoren etc. is op blz.38' 

getekend. 

Als referentietrilholte is een exemplaar ~ebruikt meteenTMOIO-resonantie op 

2874,66 MHz (lucht als medium) en een Q van 8000. ' 
u' 

4.3.5 ~f!~g~!!~g_Y!~_h~!_~~~~£~~!~!~~~. 

De frekwentie van de generator wordt iets beneden fo = 2874,66 MHz i~ de Af

sweep mode ingesteld en de lineaire zaagtandsp~nning wordt met de X-ingang 

van een oscilloscoop verbonden.De uitgangsspannin,,~ AVr van de mengbuis 

komt 

xp.its 

op 

de 

de Y-ingang, waardoor op het scherm een discriminatorkronnneverschijnt~ 

ingestelde sweeptijd niet te hoog is. M.b.v. de variabele lijnen kan' 

de kronnne symmetrisch gemaakt worden, waarbij er op.gelet dient te worden, 

dat de lirikertop van de kromme boven de O-lijn moet liggen. 

Dit is om de volgende reden noodzakelijk: de generatorfrekwentie stijgt wan-' 

neer op de ingang"ext.F.M." een positieve spanning staat en omgekeerd. Wan';", 

nee~ f nu kleiner is dan fo, dan moet er een positieve spanning toegevoerd g , 
worden om f weer gelijk aan fate maken. Deze, tegenfase fs nodig om stabi-

g , '. 
lisatie mogelijk te maken. De hoogte van de toppen van de discriminatorkronnne 

zijn nog instelbaar met de gevoeligheidsregelaar van de 32 MHz versterker. Na 

het afregelen van de kromme wordt de functieschakelaar van de generator op 

"ext .F.M. lI gezet. De generatorfrekwentie wordt ,nu gelijk aan de resonantie-

',frekwentie gemaakt, hetgeen d~m.v. een digitale voltmeter wordt.vastgesteld.' 

Nadert men met ~g de resonantiefrekwentie, dan ~tijgt de uitgangspanning AVr 
van nul tot een maximale waarde am dan,zeer vlug weer af te vallen, zodra het 

,steile gebied van de: discriminatorkronnne bereikt is. 

(f= fa als AV = 0; bovendien is dan de-mengstroom maximaal.) g, r, 
'," Macht AVr nog iets afwijken van 0, dan kan dit met een weinig varieren van de" 

'. anodeweerstand verholpen worden. ' 

,Nu kan de verbinding tussen de uitgang van de mengbuis en de externe F.M.-

ingang van de generator gemaakt worden, waardoor het systeem zal gaan st~

biliseren .. 
/ 

Dit laatste kan op twee manier g~controleerd worden: 
~ 

1. De trilholte wordt' iets verst :oord door er een glasstaaf coaxiaal in te 

. ! 
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stoppen:: fO' daaltnu,.m'.!'l.w. f zal moetendalen en dus, zal de regelspan-
g , . ' 

j' ning negatief worden. Verwijderen van het staafjeuit de! trilholte lever,t 

weer de oorspronkelijkeresonantiefrekwentie op, terwijl AV 
r 

2. Degeneratorfrekwentiewordt beneden fo gebracht. 

.. OVa 

Wanneer het systeem stabiliseert, is het enige gevolg van de verandering 

dat men de schaalwaarde van de frekwentie fg naar beneden brengt en dat 

er een positieve AV ontstaat. De generator zelf blijft een signaal met 
r 

frekwentie f = fo afgeven. 
g . 

Zo geeft een verhogen van de schaalwaarde van f boven fO , een negatieve 
g 

. AV • 
r 

,. In ons geval wordt eenIlgeneratorfrekwent:fe van 2200-3600 MHz. schaalwaarde 

,; nog bijgeregeld tot fO = 2874,66 MHz. 

5. ALGEMENE METINGEN. 

~~l· 1 
} 

.Bij het gesloten A.F.(,'!.-systeem is de relatie gemeten tussen 8f en AVr , door 

de trilholte te verstoren met een dielektrische staat en de veroorzaakte fre

,kwentieverschuiving flf" met bijbehorende ,AV rOP te meten en uit tezetten in 

een grafiek AV = f (Al). 
. , r , 
Wit men het systee~gebruiken om hiermee de in de inleiding genoemde grafie:-

.,' ken op te schrijven, dan dient het verbandtussen t:.f en t:.v r lineair te zijn. 

Dit bleek in de directe omgeving van fO niet helemaal het geval te zijn. WeI 
" . . 

, was er een lineair gebied voor resonantiefrekwenties van 2800 tot ca. 2840 MHz.; 

Eennauwgezet onderzoek toonde aan, dat de afwijkiug bij 2845 MHz, veroor

zaakt werd.door de microgolfgenerator zelf en zonder ingrijpende veranderingen 

aan een gedeeite van het apparaat, niet opgehaven kon worden. Om deze moei

lijkheid te omzeilen is een plasmabuis vervaardigd met een zodanig dikke 

glaswand, dat de resonantiefrekwentie van de trilholte met de niet-ontstoken 

buis op ongeveer 2800 MHz kamt te liggen, zodat(wanneer I gevarieerd wordt) a 
·t:.f over redelijk groot frekwentiegebied lineair met t:.V veranderd kan worden. 

r 

'. 1 •. Open sys teem • 

. ,Op de ext.F.M.-ingangvan demicrogolfgenerator wordt een L.F. wisselspanning 

met bekende amplitude VA gezet. De. grooteevan het signaal VB op de uitgang 

van de mengbuis wordt .gemeten, aismede de fase & tussen in- en uitgangssignaal 

1 
I 
i' 
i' 

I 
. }. 

i 
, .!. 

j 
I 

.' l 
I 
! 
! 
i 
I 

I 
l 
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· voor verschilleride:frekWellties vande i..~F~spanning~(~B is hi'erbij los-

'genomen om het L.F.signaal niet te verzwakken.)Op hlz.139 zijn het reele 

· en het imagninairedeel vim 

u = tegen elkaar uitgezet, waarin de overdracht van het 

· sya teem' is b ij OHz. 

2. Gesloten systeem. 

In de leiding van ext/P.M~-:ingang naar de mengbuis wordt een trafo gpgeiromen, 

waarmee in het gesloten systeem een stoorspanning geintroduceerd wordt. 

De grootte van VB' VA en 9".worden weer bepaaldVoor diverse frekwenties van 

het stoorsignaal en uitgezet in de grafiek op biz.39 • C
B 

is nu weI aan

gebracht, aangezien het systeem anders niet tot stabiliseren gebracht kan 

worden, vanwege de grote bromspanning op de uitgang van de mengtrap, voor

dat de verbinding met de ext. F.M. plug gemaakt wordt. 

;Tot slot is de frekwentiestabiliteit van het gesloten systeem bekeken over een 

tijdsverloop van 5 uur. 

De veranderfng van f t.g~v. temperatuur- en voedingsspanningsvariaties, etc." 
g . 

werd gemeten met een digitale frekwentiemeter en was kleiner dan 8,8 kHz over 

5 uur. Gerelateerd naar f o=,2874,66 MHz betekent dit een stabiliteit van 3.10-6 

hetgeen, gezien de gebruikte.trilholte, goed.genoemd mag worden. 

De L.F. variaties in liVr,bij gesloten regelcircuit, hebben en amplitude van 

. 0,5 mV. ( blz.36) 

6. MEETRESULTATEN. 

6.1 ~~!~!~£h~-~!:!a-gE~!!~~' 

~let de. nag ~iet ontstoken plasmabuis in de trilholte wordt" hetsysteem tot 

stabiliseren gebracht, volgensde in artikfa14.3.5 aangegevenpracedure • 

. Vaor de, resonantiefrekwentie van de trilholte met de toegepaste buis wordt 

. dan een waarde van 2800,95 MHz gevonden. Na het ant'steken van het plasma wardt 

de ontladingsstroom'Ia ingesteld op een gekozen maximale waarde, t.w. 200 rnA 

in de uitgevoerde meting. De regelspanningvan het stabilisatiecircuit komt 

; 
" 
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op de: verticci1e, :i:ngang,vaneen X-Y-recorder ende spanning overeen 10 n 
" 

weerstand in ,de kathodeleiding wordt aan de horizontale ingang toegevoerd. . . .. 

De ontladingsstroom wordt nu l'angzaam verminderd vanaf 200 inA, totdat de 

buis dooft, terwijl voor elke 10 rnA dalingva'n I
a

., de bijbehorende resonan

tiefrekwentie en uitgangsspanning worden, g~meten. De bij de gedoofde toe

stand van de plas~abuis bepaalde resonantiefrekwentie en uitgangsspanning 

dienen als nulniveau voor de grafiek. 

Op blz.33 is de met deschrijver opgenomen t::.Vr -Ia grafiek afgebeeld, ter

wijl op blz.34de gemeten ~f en ~V tegen elkaar zijn uitgezet, waarbij ~£ = 0 
r 

voor £ 0= fo = 2800,95 MHz en ~f positief is. De ~V -~f karakteristiek laat 
g , " , r , 

zien, dat een lineair verband tussen ~Vr en ~f goed benaderd wordt, zodat 

de geschreven grafiek ~V = I/J(Af) = HI ) geen verdere correctie behoeft, r ' a 
aangezien de afwijkingenbinnen de meetnauwkeurigheid van de opstelling 

, vallen. 
MHz 

De helling van de getrokken'lijn uit ~Vr = I/J(~f), zijnde 111,52 volt' wordt 

gebruikt, om uit de geschreven ~V schaal van blzi33 ,de Af schaal te 
r 

construeren • 

.Met de gevonden waarden van ~f, worden m.b.v. (6), (7) en (8) de grootheden 

n n en f2 bepaald en eveneens tegen I uitg,ezet. De resultatenzijn tevens , e
l

' 'e p a 
vermeld in de volgende tabel: 

MEETWAARDEN BEREKENINGEN 
I ~V ' b.£ n n £2 a r e e p 

(rnA) (mV) (MHz) (m-t) (m-3) (Hz)2 

200 322 36,50 36,03 .10 II, 11 ,20 .10 16 
9,03 • 1018 

190 302 33,90 33,47, " 10,40 " 8,39 " 
180 28)' 31,38 30,98 " 9,63 " 7,76 " 
170 258 28,64 28.27 " 8,79 " 7,09 " 
160 236 26,05 25; 72 " 7,99 " 6,44 " 
150 214 23,75 23;54 " 7,29 " 5,88 " 
140 194 21,54 21,26 " 6,61 Ii 5,33 " 
130 174 19,36 19 ~ II II 5,94 " 4,79 II 

120 156 17,56 17,33 II 5,39 " 4,34 ;11 

11O 138 15,74 15,54 II 4,88 " 3,89 ' II 

100 121 13,81 13,63 II 4,24 II 3,'37 " / 
90 104 12,02 11,87 .. 3,69 II , 2,97 II 

80 87 10,18 10,05 II 3,12 ' .II 2,52 II 

70 74 8,73 8,62 II 2,69 II, 2,16 " 
60 66 7,67 7,57 II, 2,35 'II 1,90 II 

50 51 6,15 6,07 " 1,89 II 1,52 II 

'. ~ 40 38 4,67 4~61 II 1,43 II 1 ,16 II 

30 ' 26 3,13 03;09 II 0,96 II 0,77 II 

0' 20 16 1,98 1,95 II 0,61 " 0,49 II 

10 7 0,95 0,94 II' 0,29 II 0,24 II 

° ° ° ° ° ° 
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De meetwaarden'uit de'2e en 3e kolom vormen de IlV -Ilf grafiek vanblz.3'4 
r· 

De straal vande plasmakolom is 3,2 .:!:. 0,05 m. 
Verdere gevens over de buiszijn op blz~42 te vindeno 

.Een uitgevoerde foutenanalyse geeft de volgende resultaten: 

fout in: t:.Vr !. 0,2% van de volle schaal 

I !. 2,7% van de volle schaal ,a 
Ilf . gem.absolute fout!. 0,5 MHz 0' 

n !. 0,5.10
11 (m- I ) 

e l 
0,16.10 16 (m-3) n + e -

f2 + 0,12.10 18 (H2) 
P z 

Bovendie~ wardt nog een systematische fout gemaakt, nl. de gemeten frekwen

ties betrekken zichop de generatorfrekwentie fg (zie golppijpcircuit).Door" 

deeindige versterking van het regelsysteem is deze frekwentie niet helemaal 

gelijk aan de reson~ntief~ekwentie fo vande trilholte. De waarde van de af

wijking is moeilijk exact te bepalen, doch kan bij benadering als voIgt vast

gesteld worden: 

. Ie. meet fo van de trilholte, met daarin aangeljracht een dielektricum, wan

neer de trilholte afzonderlijk is opgesteld (verschillende waarden van E . 

geven verschilleridefO)' 

2eo herhaal de meting met dezelfde dielektrica, wanneer de trilholte opgeno-., 
men is in het gesloten circuit en meetf • 

g 

Het verschil in frekwentie geeft de afwijking, weike ongeveer evenredig toe

neemt met Ilf. Voor de beschreven meetopstelling bedroeg deze afwijking bij 

een Ilf = 40 MHz (t.o.v. 2800 MHz), ca. 140 kHz en isniet in de geschreven 

grafiek en de foutenanalyse verdisconteerd. 

Berekening v~n f~ en ne met (2) en (3) uit de verkregen 6£ leveren bij benade~. 

ring dezelfde waarden van die grootheden op als verkregen zijn met de uitwer-:: 

king van (6), (7) en (8). 

Dit moet ook, aangezien in beide afleidingendezelfde formule als uitgangs

punt dient en dezelfde benaderingen zijn gebruikt. 
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In de anodeleiding vande'plasmabuis wordt ,een transformator opgenomen, 

zoalsin fig.2 aangegeven is, waarmee op de ingestelde ontladings-gelijk

stroom een wisselstroom van 50 ,Hz gesuperponeerd wordt. De spanning over ~ 

en de uitgangsspanning van de fasegevoelige detector worden nu verbonden 

ptasmabuis 
met de X- resp. Y-versterker van een 

oscilloscoop. 

De anode-gelijkstroom van de buis wordt 

ingesteld op lOa mAo 

Wanneer de amplitude van de wisselstroom 

toeneemt, verschijnt op het scherm een 

AVr-V~ kromme, welkeop grond vande 

lineaire AV -Af grafiek en 
r 

= I te beschouwen is als een 
8 

Af-I karakteristiek. a 
Hiervan is een foto gemaakt, welke op blz.35-1' is afgebeeld. De anodestroom 

kan gezwaaidworden van ca. 10 mA tot 190 mA om de gelijkstroom van 100 mA, 

. zonder dat de buis dooft, waarbiJ het bereik van AVr ' loopt van 6 tot 335 mV. 

Vergelijking van de dynamische en statische Af-Ia karakteristiek laat zien, 

dat de dynamische grafiek minder sterk gebogen is als de ·statische. Dit doet 

het vermoedenontstaan, dat hier de temperatuur eenrol speelt, want tijdens' 

het verminderen van Ia in destatischemeting heeft de buis meer gelegenheid 

om af tekoelen, dan in de dynamische meting hat geval is. 

Deze temperatuursinvloed is waar,schijnlijk ook de oorzaak van het ontstaan 

van een soort hysterese in de grafiek (zie foto I). 

Voor dalende I is de gemeten AV hoger als voor de weer toenemende ontladings-. a r . 
stroom. 

Een soortgelijk effect wordt waargenomen wanneer men in de statische meting 

I vermindert en daarna weer laat toenemen. De grootte van de Ius wordt kleia 
ner, naarmate vlugger gezwaaid wordt. 

Tijdens het doorlopen van een zwaaiperiode treden bij bepaalde waarden van I a 
, instabiliteiten in het plasma op, welke in de dynamische grafieken voor lage, 

zwaaisnelheden of bij een klein zwaaibereik, duidelijk zichtbaar zijn als 

. plotselingen dalingen in AV • Deze sprongen worden ook teruggevonden in de 
r 

,statische grafiek, zij het in mind ere mate (zie blz.33 .. voor de I -waarden a 
90 en I 15 mA). 
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Door het plasma worden .laag::frekwente signalEm opgewekt, 'diewaar te nemen 

zijn~ wanneer V~ als fu~ctievan de tijdzichtbaar gemaakt wordt. ·De oor

zaak van het ontstaan van de signalen moet gezochtworden in de optredende 

plasma-instabi1iteiten~ Ookeen bij d~ buisopgestelde probe vangt deze 

signalen op, terwijl in de uitgangsspanning van de fasegevoelige detector 

'eveneens een dergelijke spanningsvorm voorkomt. 

Op blz.35 zijn de hiervan gemaaktefoto'~ afgebeeld, waarbij Ia = cst. 

foto 2: Spanning over ~ en uitgangsspanning regelcircuit = f(t) 

foto 3: Probesignaal (anodezijde van de buis) en regelspanning = f(t) 

foto 4: Probesignaal (kathodezijde van de buis) en regelspanning = f(t). 

'Opmerking: Het probesignaal en de regelspanning vertonen een regelmatige 

periodiciteit, terwijl op het L.F. signaal over ~ een andere 

wisselspanning van nog lagere frekwentie gesuperponeerd is, 

we~ke door de probe niet wordt opgevangen. 

Het afwezig zijn van steile koppen in het regelsignaal is ver-

. klaarbaar door de afname van de versterking van het systeem voor 

hogere frekwenties. 

Een faseverschil tussen de probesignalen van kathode- en anode~. 

zijde is niet waarneembaar, zodat hieruit niet bepaald kan worden . 

. . of het L.F. signaal zich al dan niet met de elektronensnelheid ver- .' 

;; plaatst. De vorm van beide probespanningen is wel verschillend, 

, .... terwij 1 ze blijkbaar in tegenfase Z1Jn met het signaal over l\. . 

. , ~ . 

. De periodetij d is 11 \l sec. en is onafhankelijk van I ; mogelij k 
a 

~ spelen hierin alleen de afmetingen van de buis een role 

De amplitude van de L.F.spanningen is weI van Ia afhankelijk. 

}~UITBREIDING VAN DE MOGELIJKHEDEN. 

Werking van het systeem bij: hogere frekwenties; andere modi;ander go1£

pijpcircuit. 

·Z.:.!· 

.- ;, 

Het regelsysteem wordt geschikt gemaaktvoor een hogere frekwentie door een tril

holte te gebruiken met een TMOlO--resonantie op 4612 MHz en de overige nii

crogo1£onderdelen hierop aan te pa.ssen. Het geheel werkt eveneens, als is t.g.v. 
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de lage~e"k';antJitsfactor'\Tan. de trilholte (ca. 1500), slechtseen kleine' 
, ""<' ~.' • • '- ,-' .. 

af mogelijk, aangezi£m het systeem anders·nietblijft stabiliseren. ,Een 
, .".. . . . 

meting met een'plasmabuis is zodoende niet uitgevoerd. 
" , ". . . . 

Bepaling van een aantal meetpunten, wijzenop een eveneens redelijk line-

aire av-af grafiek. De frekwentiestabiliteit is slechter als inhet oor-r '" 
spronkelijke ontwerp. 

7.2. 
" ' Pou~ 

Naar analogie vanYL? Jwordt een A.F .C. systeem gebouwd, waarin gebruik ge-

maakt wordt van de reflectie-eigenschappen van een eenpoort trilholte. Hier

'voor ,behoeft alleen hetgolfpiJpcircuit'veranderd te worden. In plaats van de 
-' normaliter toegepaste magic T, wordt hier een coaxiale Hybrid T in het cir,": 

'cuit opgenomen, waarvan fig. 3 de samenstelling geeft. De aangebrachte stubs 

blijken nodig te zijn om een goede discriminatorkromme te realiseren en 

voor het aanpassen van de kristallen. Als referentietrilholte dient het 

exemplaar met de TMOIO resonantie van 2874,66 MHz. De voor dit circuit op

genomen AV -Af grafiek geeft exact hetzelfde verloop als aangegeven is op 
r , 

.. blz.34 :, zodat aangenomenmag worden, dat de geschreven plasmakarakteris-

tieken eveneens identiek zullen zijn. De stabiliteit is even goed als in 

hetoorspronkelijk circuit. 

,trekw. 
meter 

van 32Mhz 
1-t--.L-t-ofCl--+OSC i lla tor 

-c
' mod. 

X-tal 

naa r 32 M_h_z--tl'D+--t.........,,.....-1~ . , , ,.' . I--t--::;I"..a:;..-...:""'--"'" 
.. versterker-

, meng 
X-tal Hybrid T 

, " ,fig.3 : 

'. :' 

2.:.~· 
. . . . 

Het onder. 7 •. 2.,beschrevengolfpijpcircuit is ook samengesteld voor een TMOIO 

'" resonantie op 4612MJ:lz. Hiergeldt t.a.v. de maximaal mogelij~e b.fen de 

,stabiliteithetzelfdeals onder 7.1. is vermeld. 
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'De mogelijkheid hiertoe is onderzocht bij het oorspronkelijkesysteem 
• I . . • 

, en bij Het golfpijpcircuit beschreven onder 7.2., voor een 

, sonantie ~p 3072,50 MHz. Inbeide geyallen is de opgenomen 

TEllt-re-

8V -8f grar ' , , } , ' , 

, fiek'lineair en destabiliteit goed. Het systeem is echter 
I 

niet bruik-

baar om daarmee plasmakaraktetistieken op te nemen, waanran de meting 

berust op devermelde formules, aangezieh deze aHeen voor de TMOIO

, mode gelden. 

Zoals, uit, Fig. 4blijkt, wordt hierbij gebruik gemaakt van de staande 

golf; welke ontstaat in een door een bron gevoede kortgesloten leiding. -

Een detectiekristal is geplaatst in een signaalminimum op i golfleng,:" 

te voor de kortsluiting. Verandert de frekwentie van de, golf, dan ver

schuift het minimum en de uitgangsspanning V
K
(---) van hetkristal, 

heeft als gevolg van de'kwadratische detectie een parabolisch verloop 

met defrekwentie. Door de afstand tot de kortsluiting zodanig te be-

fi 9.4 

r.f. out 
naar golfpijpdrcuit 

~~---.:.-

""""'5Gr----t---fZI VK 
S2,smmf = 

, kortsluiting 

rekenen en inte steHen, 

dat in het te gebruiken 

frekwentiegebied, 2750-

2900 MHz, in een nagenoeg 

,l~eair stuk van de parabool ' 

gewerkt wordt, is VK een 

maat voor de, generator- ~esp. ' 

res-onan,tiefrekwenti:e. 

• '21ff
V = Vo sin 6z = Vo s'1.n C'z V'= 0' (minimum) als sin 2~f_z = 0 

dus,voor' 

Nu is 

,,
1\' "c 

z, = 21\ =F 
o 

• 211'f 
Sl.n T'z = 

(m) 

(sin 211'f.,z' - '11') =,- " 211'2 (f f)' - G - "" Sl.nT - ,- 0 

, 
.l· 

, ' , , 
f 
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, '11'(£, ~"f,o',) ,'. ~V, 
f ,«,1, dan v:-
,0, "0 

.21. 

'II'(f-f ) , ,',', " , 

f 
0 ,-+V evenredig met (f-f) 

. 0 
o 

V = microgotfdgnaal op het kristal' 

Vo= amplitude van de golf. 

8. PLASMA AFTERGLOW. 

8 .. 1 • ' 
. ---

. . '" ',' .' " 

, Wanneer het regelsysteem geschiktis, omsnelle variatiesvanf te ,volgen .. , 
" " , 0, ' 

dan is het mogelijk omplotselinge veranderingen iIi, deeiektronendichtheid ' 
. . '. . - . '.' . 

" van het plasma, getransformeerd.in een analoge verandering van V , als functie' , ' " r 

C_, • 

van de,tijd te bekijken. 

Een speciaal gevalwaaraan dan gedacht wordt is n = f(t), wanneer de plasmae 
'buh uitgeschakeld wordt (plasma afterglow) • 

In principe is de in dit verslag beschreven methode hiervoor geschikt, in- , 
I' , 

dien ,aan bovengestelde eis t.a.v. het snei varieren van f voldaan is. Dit 
,,' 0 

", houqt in, dat het product A~'B.F., in de be trekking opblz. 9, voor snelle 

veranderingen van fo steeds » lmoet blijven, opdat fg = fo' hetgeen be

tekent, dat d,e absolute waarde van A, B en F dus onafhankelijk moet zijn 

vande snelhe.idwaarmee f (f ) verandert. M.o.t. B='~: (trilholte) voor
dV ' ' ",Qf g " 0 

variaties met frekwentie <.:!:.].Q ' is aan die eia voldaa,n, echter t. a. v. A = --!. 
d4>, " df u 

(fasedetector) en F = d~~ (generator) gaat de veronderstelling voor snelle 

, variaties vanfo niet me~r OPe Hierbij is F het meest afhankelijk van de 

snelheid, daar de toegepaste oscillatorbHts (B.'W.O.)\ slechts een beperkte 

frekwentieverandering per tijdseenheid (~) toelaat"zodat de frekwentie

'band waarover gevarieerd kan worden, 'afneemt naarmate de snelheid van de 

zwaai toeneemt. Om een indruk te krijgen welkevariaties het besproken 

", systeem nog kan verwerken" werden de volgende metingen gedaan: 

§.:.,. 

A lle capaciteiten bij de anode van de fase";"detectorbuis werden weggenomen, 

, om een zo klein mogelijke tijdsconstante te bereiken. Een verder bepalen 

van4Jet reeds besprokenNyguistdiagram naar hogere frekwenties wees uit, 

dat het geslotensysteem zonder capaciteiten instabiel zou zijn vanwege 

, ' 
/ 

.' ·.Y ". 

" een te. grote fasedraanng. Met het oog op de factor A houden we' de versterking 
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van het systee~'liefstzo' grootmogelijk. Het bleek, dathet circuit dan 

inderdaadbegon te' oscilleten,zodrade tegenkoppeling aangebracht werd. 

Opnieuw afregelen vande M.F. versterkernaar een grotere bandbreedte gaf 

geen beter resultaat en bovendien eenkleinere versterking. Er werd een 

laag-doorlaatfilter ontworpen met een 39 nF condensator en de inwendige 

, ,weerstand van de detectortrap,waarmee het gesloten circuit nog juist sta

biel was. 

De :-3 dB frekwentie van het aldus gevormde'systeem lag bij 100 Hz • 

• 
Door de e~gszins kritische i,nstelling van het systeem (zi-: 8.2) gebeurde 

'het nogal eens, datdestabilisatie verbroken werd b.v. door het uitscha

, kelen van apparaten. 

Een onderzoek toondeaan" dat de TMOll-resonantie bij 3580Mllz eveneens 

een goede en grotere discriminatorkromme gaf dan met de TMOIO;uode het 

geval was. De tot dusver gebruikte trilholte werd,door een korter exemplaar 

met dezelfde TMOIO-resonantie vervangen. Bovendien werden de elektrische 

weglengten van de beide mengsignalen aan elkaar gelijk gemaakt'door het 

aanbrengen van extra coaxiale pijp in de tak naar de trilholte (zie ook " 

blz.3 8L De 10dB verzwakker werd vervangen door 3dB (groterediscrimina

torkromme). 

In het nieuwe circuft werd geen discriminatorkromme van de TMOll-mode 

meer waargenomen, terwijl de stabiliteit nu goed was. 

De anode~troom van een in de trilholteopgenomen plasmabuis, wordt d.m.v. 
, ' " , 

een wissel8"ps,nning gevarieerd, ,zoals onder 6.2 beschreven is.Nu echter wordt ' ' 

'de ainp li tude van de anodewisselstroom gemeten bijpiverse frekwenties van 
, , 

'het modulerendesignaal Em welop het moment dat de stabilisatievan het ' 

systeem onderbroken wordt. 

Fig. 5 heeft het opgenomen verband tussen Ala en fst' 

Geconstateerdwordt, dat bi} toenemende fst' de groottevan de toelaatbare' 

Alazeer snel afneemt, voornamelijk als gevolg vande slechte f~ekwentie':'" 

, responsie van de generator en van het doorlaatfilter. 

, I 
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Boveridienbegint bij f=3 kHz st 
.tussen.Ala • AVr enAVk een fase-

verschil op te treden. 

Een groteAIa , zoals optreedt bij 
. ( 

het uitschakelen van de plasma-

buis zal he~ systeem buiten sta

b~lisatie brengen, indien de snel

heid waarmee het uitdoven geschiedt 

. groot genoeg is. Aangezien bekend is, 

dat dit verschijnsel slechts kort 

duurt, is het met het systeem, op-

'. gebouwd uit de huidige apparaten, 

• niet mog21ijk om ne = f(t) te be-

In de anodeleidingvan deplasmabuis wordteen weerstand R opgenomen welke 

door een'kontakt van een kwikrelais beurteiings kortgesloten resp. inge-

· schakeld wordt. De frekwentie waarmee dit gescheidt is. instelbaar van 0-150 Hz." 

Hierdoor verandert de anodestroom door debuisblokvormigmet zeer korte af

val c;q. s-t:i.jgtijden en een amplitude afhankelijk van de grootte van R. Op 

· de os-cilloscoop worden nude regelspanningA.v.c en Vk (7.5) aangesloten. 

Ook deze spanningen veranderen blokvormig. Aangezien detijdconstante van 

het systeem niet exact bekend is, kan uit dezespanningsvor'men geen con-

· clusie getrokken worden t.a.i,v.het verioop .van n = f(t) • . ' '.' e 
WeI is te zien, dat de plasma afterglow korter. duurt dan 20 ~sec. Indien 

gebruik gemaakt wordt van een micro golf generator met hogere modulatiefre-
. .... .' \ 

· kwenties, dan is een meer nauwkeurige conclusie mogelijk. De in punt 6.3. 

beschreven L.F. si$halen werden tijdens deze laatste metingen niet meer 
:f 

waargenomen.; 
c 

" . .l 
9. VERANTWOORDING ~ 

· Dit onderzoekis iverricht in opdracht .van ire Th.G. van de Roer. V~~r de . 

vele bruikbare raadgevingen welke ikvan hem mochtontvangen, betuig ik 

· mijn dank. 

De.plasmabuis.werd vervaardigd.door D.J. Coehobrn. 
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Uitgangspunt ishet golfgeleidercircuit van blz.38 ,zij het in een geideali-
, , ' 

'seerde vorm, met enkele, bijbehorende elektronische apparaten, zoals:- microgolf

oscillator, 32 MHz oscillator, etc. 

Als equivalent van de coaxiale golfgeleider fungeert een transmissielijn met 

karakteristieke impedantieZo , een fasekonstante a, terwijl er in de lijn 

geen demping en geen reflecti~ optreedt. I 

De oorspronkelijk in het circuit opgenomen circulatoren en de richtingskoppelaar 
,- ' 

zijn daar aangebracht, om de in\Tloed van een onjuiste aanpassing te elimineren 

en de verzwakker doet dienst alssche~~ingselement tussen de be ide kristallen. 

Tevens kunnen hiermee de beide ingangssignalen van het mengkristal op een be-

'paalde verhouding ingesteld worden, wat voor een ~~ed functioneren van het 

mengproces nodig blijkt te zijn. Deze verzwakking wordt in het model gedacht 

op te treden in een punt van de lijn tussen de bei~e kristallen. De ,eerder

genoemdeelementen van het circuit hebben in het te beschouwen model geen 

functie meer en worden dus weggelaten. 

Retherleide circuit ziet er dan als volgt uit: 

meng ,X-tal 

faseschuif 32Mc 
oscillator 

........ ~~-+-___ .... _ ......... d_e_l .. e_r_-b tril-, 
hoLte 

mod. X-tal 

fig.6, 

microgolf 
generator " 

Ret doo~.demicrogolfoscil1ator geleverde signaal met frekwentie f.I) ; wordt in 
g 

'.de vermogensdeler gesplitst en verschijnt in twee signalen met gelijke ampli- • 

tude en infase aan de beide uitgangen van de deler. Neem aan, dat de span-

: nin~scomponent van de links enrechts in het circuit rondgaande golf harmonisch 

! 
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met de tijdvari.~~~t als U = Ug'cos wgt. . . g 
VolgEm' we eerst .het' signaal dat zich rechtsom, via hetmodulatiekristal, 

.. ,: naar het mengkristal voortplant • 

. T.g.v. :deafstand van de deler tot aan het modulatiekristal, krijgt dit sig~ 

naal een fasedraaiing 6z1' .... ' 

" Het i~gangssignaal van de modulator is nu: Ug = Ug cos (Wgt + ,flZl) •. ~Laat ... 

U = U cos (w t + 1jI) het modulerende 32 MHz signaal zijn, waarvan U> U • 
m m m m g 

Beide signalen staan in serie over het modulatiekristal en de microgolf wordt 

nu amplitude-gemoduleerd. 

In het algemeen kan men de stroom-spanningsverhouding van een halfgeleider

kristal voorstellendoor de be trekking 

i = ~(e) 

waarin eO,de ingestelde gelij'kspanning is en (6e) :1e veel kleinere wisselspan

~dng. De afgeleiden in eO kunnen dan als konstant opgevat wo'rden en wanneer 

men zich ,beperkt tot en met de kwadratische term, dan voIgt 

waarin 

" Na substitutie van 6e en uitwerken van de uitdrukking voor i, beperkEm we ons 

tot de som-en ,verschilfrekwenties van U . en U .• Uit het dubbelproduktvan ' ,g m 
: C3 (6e) 2 voIgt: ' 

endit geeft voor de signalen aan het kristal 

C U U {cos(w t + w t + flz + 1jI) + cos(w t ~w t,+'ez, - 1jI)}, '(1) 
3g m ,"g mI.' g m. 1 

De in Zo gegenereerde overeep,koms tigesignalenmet kleinere' amplitude dan (l) 
. ' 

ondervinden een fasedraaiing 6z2 t~g.v. deafstandtot hetmengkristal en een 

demping t.g.v.de aangebrachte verzwakking. 



, . 

" 

, >', 

. 26 
. 'fl •• 

.'.: ' 

",. ',' 

Deatnplitudev~rand~ringenworden verdl.sc,onteerd in een ideuwe, konstante 

C4,waal;11lee het.signaal opde link~ringang 'va~ het mengkris'talwordt:, 

'A A' 

, t , 

= C.UU {cos(w t + w t + a(Z,l + Z2) + .) + cos(w t - w t +, "S(,Zl + z, 21,'- .)} 4g m 'g m ' 'g m . 
(2) 

Beschouwen we nu he t linksom lopende signaal. T. g. v. de afs tand van de ler 

tot de trilhol te ontstaat eeu' fasedraaiing' aZ3' 

, ,Dit ,geeft voor het ingangssignaal van de trilholte: 

In de buuttvan de resonantieen t.o.v. een zeker punt op de,aanvoerlijn 

kan men een trilholte met een ingangs-en een uitga~gslusvoorstellen door 

hetequivalente circuit 

, fig.~1! 

1 ;°, •. ' 

Hierin st~ltR de totaal ,in ,de trilholte optredende verliezen voor. De' 

transformatoren zijn ideaal gedacht. 'De generator-imped~ntie" en de belasting 
, ' '\',', 

'kunnen in het schema tussen beide transformatoren gebracht worden.Dit geeft 

R 

Hierin is 

n1 Z--·' 
~ = a}'= koppel factor ingangslus 

2- , 
n Z " 
'~";;"'S2 = koppelfactor uitgangslus 

fig,~') 

. " I. 

i , I 
I 
! 

! 
t-
i 
! 
I 

I 
! 
i 

, I 

f 

I 
! 
I 

i 
f 

I 
I 
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Defrekwentie waB;rop de trilholte maximum signaal doorlaat,wordt echter 

mede bepaalddoorde generator- en debelastingsimpedantie. 

De ontstane frekwentie-afwijking t.o.v.de eigen resonantiefrekwentie van 

de trilholte, door het aanbrengen van deze belasingen, wordt bij ben~dering 

gegeven door 

, mits 

ax 
1 g wI = Wo (I - --'----"'--

2ZQ , 0 u 

a2~ 

2Z Q o u 

n2X ; n2JL ~< wL' _1_' • 
1 g 2-'L, ' we ' 

) , 

waarin Xgen XL de reactanties van de generator- resp~ de belastingsimpe

dantiezijn, en Q de onbelaste kwaliteitsfactorvau de trilholte. 
,< U 

Voor een hoge Qu is deze verstoring t.o.v.wo gewoonlijk klein enwordt in 

ons geval v?or deverden~ afieiding verwaarIoosd. Voor de impedantie van het , ' 

circuit uit fig.S voIgt: 

na herieiding voIgt 

, woL 
waarin Qu'= T 

De grootte van de spanning overn2Zwordf 
2 0 

,met 

-
n U 

U
R 

= --.l."...& z 

-
U 

g 

U 
g 

-

= 

= 

, ; 

lUg I j~P HWgt + 6z 3) en 

Re(U }' g 
w 

Q ( J!!... _-11.) 
"uwo w 

Z = /Z/expj<p waarintan~= -----'---

-
Zo Zoexp, ja. 

, 'f 

f 
'j' 

I 
i 
i 
r, 
i , 
t, 
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Sub'stitutie 'g~eft: ' 

n'lu/ 
'1 g ,.' 2-' 

UR =; /-Z I ri,Z. exp Hill t + Bz, ,+,a -f) 
20 ',g 9 

'n U 
UR. = Re(UR) = '.:..:.L.& cos (Ill t+ Bz + a - +).n2Z , Izi g, 3' 2.;,0 

Na transformatie wordt het signaal aan de uitgang van de trilholte t.g.v. U : 
,g 

(3) 

Na he,t doorlopenvaneen bepaaldeafstand komt ditsignaal als lokale,oscil

'latorspanningop de rechteringang van h~t mengkristal, waarbij het een extra 

fasedraaHng, at&.- heeft ondergaan. 

De beide signalen op het mengkristal worden nu 

en 

........ 
U =CU U (ccis(~ t + III t + B(Zl + Z2)+.) ~ cos(lIlt-.~ t +B(Zl+ ~2)~.» ' L 4 g m ,g m ' 'g' m " 

, '.,.' ,," . .. 

'Bet mengproces bestaat uit het kwadratisch det~cter~n van de,som van deze 
:beide si~alen. ' ' , - J ',' 

Wanneer we onsweer beperken 'to~ die signa~endie voor de werking van het 
, , 

systeem van belang zijn,dan kan men voor hetdubbelproductvati (UL + UR)2 

scl1rijven: 

... 

" l 

. " 
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TOepaSSenv~n 2cosa~~cos'B = cos (a + B) +co.s (a -B) en beperken tot alleen 

de term met cost~ - 'afgeeft 

,.. ,.. 
u zc u u 
go 4 g m 

We beschouwen nu aIleen de laatste uitdrukking. Dit signaal wordt in de 

., I. F : >vers terker A x vers terkt en' krij gt onderwij 1 cen faseverschui ving o. 
, " 

" , 

, . Stellenwe 
,.. 
U2ZC U A 

g 0 4 m 

R, 
,.';' . . .' ~. ' '.; . .' 

en~(Z3 +Zq '-ZI .., Z2) + III + a + Q = y, ' 

hetgeenvoor III "'IIlO' toegestaan is, dan wordt de wisselspannil:1g op het stuur:- .. , , 

. rooster gl van demengbuis:' 

" U cos(wt + Y ~ .> 
== 1, " m '. ' 

"\/(1+81 +Bz)2.+Q2(J!...:... ~)2. 
, ' " , u Wo ,Ill 

(4) 

" '. ",~~~!~~~!!!g'::J:~22~!L~~_!!!2~~2E!!!!!i!!LLY!!L~~!!_E~!!~!12~~:!~!!g2~!!L~!L~~L!!2ehoe!: " , 

, y!!!-~~~~-~!g!!!.!~!!~_J:2~8~Y~f.!~-!!~_!!?:2~~~!:.!!i~~_~!~!:~!:2~~!!· 
In'het algemeen is de I -V' grafiekvaneen ,buis een hogeregraadsfunctie. ""," '" . a gl ' . , ' ' 
Dit geldt eveneenS voor het verband tussen de steilheid S en de stuurroos-

tersPCinning v ,alsmede voor de' ,betrekking van de keerr oosterspanning v 
" gl, , g3 
·enS . 

. ,Ter vereenvoudiging van de afleiding worden de volgende veronderstellingen 

'aangenomen: zowel de I-V' en de, V -S grafiek~ als'de V ';'s karakteristiek 
. " , ' " ' a gl gl' • • ,83 

"worden lineair gesteld. pit geeft: 

i' = I + S' v en S = S + k vg , 
a ao gl ' 0 ,3 

",Verder geldt dat: V
rr

' = roosterruimte (pos.getal); V = ingesteide negade-
gl ,.. 

, ve roosterspanningj v = V cos(w3t + ~) op g3 en vgi= V COS(Wlt + e) op 
g3 g3 , gl 

gl· ' 

, ", 
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De triodev~rgelijki.ng voor, gelijkspanning lilidt 

waarin 

Substitutie geeft 

I = SV + S v = S(V 
aO g1 rr' ,gl 

Voor v == 0 volgt hieruit, I = 
.83 ao 

i "" I + S v 
a aO gl 

v 
--.!.' = R. 

l. 

+ v ) ' rr 

S (V + V). o rr g1 De 

" ..:.'. 

anodestroo~ wordt hiermee 

De s,teilheid, verandert 'onder invloed van v " , g3 

",' Ditheeft·tot gevolg dat I wordt gevarieetd,als 
ao ' " 

De'anodestr,oomwordt nu hij aanleggen van d~ wisselspanningen 'opgl, en 83 

ia =~So + AScos(W3t +'t»(Vrr + V
g1

) + (Sb,+ASCOS(W3 t ,+ ,t»V
S1

COS(Wl t + .e) 
I :. 

.' ~. . . = So(V ,-I- V·) + AS(V +V ) COS(W3t + t) + SoVg1,:COS(Wlt, + e) + 
"".rr ,g1, ',rr gl 

"" 
AASVcos(W3t + t + wIt + e)+ !ASVcOS(W3t + t - wIt ~ e) 
, g1 gl, . 

. \.\ 

, ~ worde~ ':tlUOPg1 en g3 signalen aangesloten metdezelfde frekwentia (WI = (3), , ' 

, :~an' voigt voor i 
a 

,A 

i • a, Sof'(+V ) + l1S(V :+ V )COS(Wlt +t) + SoV COS(Wlt + e)+ ' 
, rr ',' gl, " rr , gl ,,' . gl " , 

!ASV ,cos(2wit + t + e)+ lASV COs(t -e) 
, g1" " , ' " gl'" 

Stel de fasevan hat referentiesiga,aalv gelijk aa~ nul: t =0. , ' , g3 
De anodespanning van de buis is v ,,;. Vb - iz • " " a a a 

, i 
I 
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Subs titutie van 'ia ,levert, .'. " 

A 

v = v - I Z a b aO a 
ASZ (V' + V ,)cos lI.)it- SOZaY COS(1iJ1 t + E) + 

arr gl, , , ,gl, , 

- ~ASZ V cos(211.)lt + E) ~ ~ ASZV 'cos(.,. E) 
a gl \ ,a gl,',' ,,', 

(5) 

. M!b.v. condensatoren over Z kan de anodewisselspanning, voorgesteld door a ' " ' , 
,de termeD. m~tll.)lt; (lI.)it+ E);(211.)1t + E)geelimineerd, worden. 

'. . , 

Hetgeen ,resteert is de anodegelijkspanning 

V = V - I R 
,a b 'aO a 

~ASR V cos(- E), ' 
a g1 

waarin dus een'term voorkomt, welkeafhangt van her faseverschiltussen ~e" .. 
" signalen op gl en g3' 

Voor het op het stuurrooster van de mengbuis aanwezige signaal is op"blz.29 
. . " 

afgeleid 

U,cos(1I.) t+y -t) , 
) m . . . (4) 

. ( : 

Nu heeft.het: modulerende signaal dezelfde frekwentie al8 despanningop 

,het keerrooster van de buis. De faseervan is nul gesteld~ , 
" ~: 

v =V' cos II.) t 
g3 'g3"m 

(6) 

", Voor de anodeQelijkl:.!panning van demengbuis viiiden we na substitutie van 

'" (4) en (6) in (5) 

V = Vb' ,a I R' 
ao a 

" iV(1+Bl+B2)2+ Q2(..!!L -!!.o.)2 
, , ull.)O 11.).' 

y=:.31T/2. Na suhstitutie van ',. , -~'''",: .. " - '~-:' -', , 
Stel 

.. 'Q (..!!L _!!.o.) 
"-"_ .. :',.~,-:,::,_'., ,UII.)O ' II.) 

;'.: ate tan --" -.-.;.--.;.; 
, <, 'I+Bl+a2 

en cos (. + 31f /2) ... sin •. 

, voIgt voor de anodespanning van de mengbuis "als functievan de frekwentie-
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'verschuiving van detrilholte ' 
'j;. 

= V - I R b aOa' 

Met de faseschuiven. \ moet bij resonantie van de trilholteeen fasever-

schil van -3Tr/2 ingesteld worden tussen de. signalen op gl en g3 , opdat 

de discriminatorkromme een negatieve afgeleide heeft in het te gebruiken 

gebied. 

Dooreen juist ontwerp van de schakeling rond de mengbuis (zie blz.41 ) 

kan in het gebruikte apparaat het spanningsverschil Vb - IR , voor 
aO a 

W = Wo en voor W ver buiten resonantie, gelijk gemaakt worden aan nul volt. 

Dan geldt voor de uitgangsspanning V van de buis: r 

V 
r 

= 

., .T~epassen vCi.n 

Q (~-~) 
f1SR U u Wo W 

a 1 sin(arctan ___________ ) 

2VO+S1+S2)2 + Q2(~_ ~)2 
'" u Wo W 

Q (~-~) 
,u Wo W 

'sin(arctanx) = x met voor x = -----------

levert na uitwerking voor de uitgangsspanning V 
r 

f1SRU Q (~- ~) 
, a 1 u Wo W 

, .' ." 

(8) 

Substittitie van de bekende elementen hierin en uitzetten van V als functie 
, r 

van w.levert een discriminatorkromme bp, waarin w de generatorfrekwentie is 
, I ' 

(zie ook blz.3.7 ) 
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Regel span ni n9 

2mV/em 

Pro b e s i 9 naa l , 

2. 

kathode 

4 mV/em 

Regelspanning 

, 2mV/cm 

4. 

--tijd -
SIJsee/c m 

-tijd -
S\,Jsec 10m l' . 

cr -!'I 
w 

itn 
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. Lf varia ties ill f:N r' 

systeem stabi liseert, to (gedoofde buis) = 2800,95 MH z 
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blz.3,7 

DISCRIMINATOR-KRaMME van hetopen 
s;ysteem voor gem iddeld.e gevoel j9heid~ 

Doorlopen frekwentiegebied . 2i62~2891 Mhz 
to: 2t>74,66 . Mhz 

Hellingshoek 65 V/Mhz 

\ ' 

". " 

, : 

_.' . 

. ' .... 



-, '. ~ , 

naar32Mhz'versterker 
-,' " 

t, 
" ,.,'. 

van 32 Mhz oscill'ator 
TA-5MN, r---'---, 

,50R nl--+-4 
T-611-L 

"I,: • 

, .... 
" , 

TA-5MN GOLFPIJPCIRCUIT " ' 
50.n. 

,.«, 

LIJN814L10 " 

H 333~111 

TA-5MN 
50.n. ' 

-------".-
20

--r-t d-B-

PRD 

" 

432-20 
Circulatoren: Melabs en Ferroteox "', 
SOn imj:>edant ies : M icrolab. 
Richti ngskoppelaar: PRO, 

, 

naar frekwentiemeter 

Vermogerisdeler }"" " , .. 
KristaHeon " _. 
C' • l t" G, eneral Radio oaxla e IJn , ' ' 
Verzwakker ", '" 

,.,,' 

. 
w 
0)" , • 

;. , 

. - -~ 
'. " 



·~. "" : 

mengbuis 

fig. r : .. : 

e-e-. Gesloten systeem ,Jig.'1 -
Usin9 0-0-0 Open systeem i fig.2 

.. 
", . 



naar g3 
mengbuis 
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,6AK5, 

10K· 
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E88CC , 6AK5, 
. ~ . ~:. . 

,.,' '. ~ ... 

.' naar: < 

modulatii- '. 
II-+-------'----~---I-'--u,kri sta l . 

32,1 Mhz. Oscillator met buffervertterkers 



10p 

van 
meng- kristal 

56 L. 10K 

32,' Mhz versterker met 
mengbuis 

E 180F 

L.n 5.6n 

4n 

... 

E180F 

22K S6K 

4n 

,.. 

E180F SAS6 &5A2 
St3V 

1K 56 

OV 

6,3V 
4n 

L.n ' 
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,", 

plas mab u'j s 
~====~F=~ct=:l gloei-. 'e ...... _-1 spannlngs 

10Kn rnA 

-_....... + P.S.A. 

Hoog , 
span nin9 s -

P.S.A. --

'AansLuitingen plasrnabuis 

+ + + + .. + " ,+ 
-a .......... ~ 
..,t... .. 0'):-.. 0') U'l .. 0') 0 
U"I W U"I"W 0 woo 
<-«<-«<-< .::;::. := flo ""'r 

· 0 ~ o C) q ( )()OO~ ') ( ) 

-
1-

PE4S20 
t..:!:.. L-± v.d.Heern 
- . '---:= 8619 . . 

(' 

, , 

+ 
I ~ , 

-I 
PE4820 IPE4S03 - + 

, ,c 

Voedi ng 32 Mhz appara tuur 

......... ' 

.. .. ,. 

Gegevens plasma buis 

r~erv~ . 24cm ~ 
J inw. ¢ 6/ .. mm 

.. uitw. ¢ 7,9 mm 

~ tprraal .. 

, ~ Vulling: kwikdamp 
Gloe i stroom 7,8 Ii. ... 

Gebru ik te in strum e n ten 

32 Mhz. osci lla to r; buff er-e n I.E' ve rsterkers.;. fas.e-
gevoelrge detector: T.H.ontwerp· " ' " " 
Hewlett Pac kard : 8690A. sweep osc illator. 

: 86CJ2A en 8693A R.F. units. 
: 5245 L frequency counter. ' 
:52548 " ..converter. 
:3440A digital voltmeter. ' 
:3441 A range selector., 

Moseley XV recorder 20-2A. 
PRD Heterodyne. frequency meter 504, 
Tektronix oscilloscope 545 A en 502., ' 
Unigor 1: rnA meter. 
Philips :B.V.M. GM 6020 ; Lf.os:cillator GM 2308; 

. :variac j P.5.A. PE 4820 (2) :; PE4803 ; PE 4807; 
:v.d.HeemS619. , 

Radiometer P.5.A.: SE21. ' 
Edward ~ High Vacuu m unit type 1. 

,', 
• ~ ~'" f ,', 
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'".'i. 0.":' 

" ,~' .', 
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