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Inleiding

Er worden metin~en beschreven, die ten doel hebben de gas

ontladin~sbuis K 51 A als ruissubstandaard te ijken. De

metingen ~ijn uitgevoerd bij 3000 }lliz. Als ijk-standaard

wordt een hete aangepaste belasting (ref.1) gebruikt, die

voor net aaneegeven frequentie-f;ebied ontwikkeld is door

van den Bogaart (ref.2).

Voor een beschrijvinc van de voeding en regeling van de

daarbij c7ebruikte oven wordt eveneens verwezen naar ref.2.
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Cnstelling voor het weten van ruistemperaturen

Voor de meetopstelling worut verwezen naar fie. 1.

Sch.

n.nn. LJ"1JU"'

o

f
w

fig. 1. Blokschema van de dicke-ontvancer bij 3 GHz.(het ver

sterkergedeelte na de eerate middenfrequent-versterker

P is weGcelaten).

o = oven; Seh = golfpijpschakelaar; A1 = precisieverzwakker;

"''1 = wig op 1000oC; G = houder I:let gasontlading; V + R = voeding

en regeling van de oven; Zo = aangepaste belasting; C = golf

pijp-coaxiaal overgang; U" U2 = coaxiale isolatoren; E =
elektronische schakelaar; 13

1
, 132 = regelspanninGen voor de

dioden in E; AZ = 3 db co::ciale verzwaklcer; D = 10 PM diode;

K = variabele kortsluitzuir,er; Cir = circulator; R = coaxiale

richtingsl:oppelaar (10 db); L.O = locale oscillator; 1'-1 = men~

tra~; P = 30 K~z-voorversterker.

In principe is de werking als voIgt: Het ruissignaal, dat in de

c;asontlading li ontstaat, wordt verzwakt door de recelbare ver

zwakker A1 en ,"aat via de golfpijpschakelaar Sch, de coaxiaal

golfpijp-overhang C en de isolator U
1

naar ingang 1 van de

elektronische sch~:elaar E. Het referentie-ruissignaal, dat in



- 3 -

r~isdiode D (ref.) ontstaat, wordt door de vaste verzwaY~er

A
2

verzwakt en komt bij ingang 2 van schakelaar E. De variabele

coaxiale kortsluitzui§;er K wordt gebruikt om de 10 PH diode D

af te stemmen op maximale output. De schakelaar E wordt ge

schakeld met een frequentie van 200 Hz. d.w.z. ;::;edurende de

ene helft van de periode van het signnal van 200 Hz, dat voor het

schakelen zorgt, is 1 met 3, gedurende de andere helft van de

periode 2 met 3 doorverbonden. Het sicnaa1, dat schakelaar E

bij 3 verlaat, komt via de circulator Cir en de richtings

koppelaar R op de men,i'>;trap h terech t. Hier word t het gemengd

met het si~naal, dat door de locale oscillator L.O. wordt af

gegeven en dat via de isolator U
2

wordt toeF,evoerd. Het mengprodu(

wordt versterkt met de middenfrequent-voorversterker P (de

L1iddenfrequentie is 30 I·JIz). De rest van de apparatuur~ is in

fir". 1 weggelaten. Voor nadere bijzonderheden wo~dt verwezen

naar ref. 4.

Evenals ;.n ref. 4 wordt hier een nulmethode toegepast. De ruis

afl:omstic van f-asontlading G word t ver[;eleken rJet de ruis van de

referentie-ruisbron D• .:.Je signalen, (~ie bij 1 en 2 binnenkomen,

worden aan elkaar i;elijl: t;emaa.:{.t met behulp van de precisie

verzwakker A,. Van te voren is het ruisniveau van de diode D

ingesteld door vergelijking net het ruisniveau van de <:langepaste

belasting W. CIiertoe ::lOet de [':olfpijpschakelaar in de andere

stand gezet worden). Het criterium van gelijkheid wordt ver

kreGen door in de ~etekende (zie fig. 1) stand van de schakelaar

Sch rasontlading G en diode D uit te sch~~elen. Op het aan

wijzend instrument van de dicke-ontvanser (in ons geval een

schrijver) wordt dan een nullijn 6eschreven.

Ref. 4 beschrijft een meetopstelling in het frequentie-sebied

(',2 tot 12 GHz. Ais referentie-ruisbron wordt een gasontlading

in een golfpijphouder ~ebruikt.

De modificatie, die wij in het frer;uentie-,~ehied rondOll1 de

3 GHz toepassen, is het f7ebruil-;: van de vacuumdiode 10 PN Lr.v.

een gasontlading als referentie-ruisbron. De opstelling wordt

hierdoor veel compa.cter en is daardoor beter te llanteren.

• ~ierbij wordt als fasecevoelige versterker een apparaat van

het fabrikaat Triconix (r:lOdel CA-2; coherent amplifier)

gebruikt.
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Verp;eleken f:let de nulr.:lethode, die in ref. 2 beschreven is,

iLeeft ue door ons gei)ruikte variant het voordeel, dat tijdens

de rui~metinGen feen (tijdrovende en wegens de zware golfpijp

componenten lastige) veranderingen in de geometrie van de op

stelling noodzakelijk zijn.

~-{e6urnerend: Er worrien de volgende handelingen verrich t:

1e. De nullijn wordt ~eschreven. uasontlading G en diode D

zijn dan uitFeseh~~eld.

2e. De diodestroom van D wordt nu zodanig inr,esteld, dat er

eve~wicht optreedt tUBsen de ruisniveaus bij de ingangen

1 en 2 van de schakelaar E.

Het ruisniveau bij 1 wordt te weee ~ebracht door ruis af

ko~stig van de wig ~, die op ca. 10000 C is Gebracht.

:~e. De ;;olfpijpschakelaar Seh wordt omgesehakeld. De gasont

lading J wordt ontstoken. De verzwakker A
1

wordt nu zodanig

ingesteld, dat weer evenwieht optreedt. Stel, dat de inge

stelde verzwakking dan een waarde A heeft~)De ruistemperatuur

T van de ~asontladinG is nu te berekenen uit:

l-iierin is T
st

de temperatuur van de wig w. '1' is de temperatuur
0

in L:;raden L.elvin van de precisieverzwaY~erA1•
Bij het bovenstaande is aangenomen, Qat zowel de gasontlading

Gals de hete wig volkowen dangepast zijn. Hiertoe is de gas

ontlading schuin door de brede wand van de golfpijp gestoken

en weI zo, dat de gloeidraadaansluitingen zich het dichtst bij

de golfpijpschakelaar Sch bevinden.

Bovendien wordt aan~enomen, dat de verliezen in de golfpijp

wanden te verwaarlozen zijn.
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De metinsen kunnen wij als voIgt onderverdelen:

a. Dempingsmetingen en metingen van staandegolfverhoudingen.

b. Ruismetingen aan een argon-buis, de CV 1301.

c. Hetingen ter vereelijldng van ruistemperaturen van een neon

buis, de K )1 A, en bovengenoemde CV 1861.

d • .Liuismetingen aan de K 51 A b:..j diverse stroominstellingen.

e. ljking van de temperatuur met behulp van het goudpunt.

C,;r zijn metingen gedaan oij drie frequenties, 2970 EHz, 3000 !'lHz

1n 3030 ~lliz volgens bekende technieken. In tabel I is een en

ander weersegeven.

2970 I'ill z 3000 I'rHz 3030 lvlHz

his stroom VS\IR In 2
vs~m Irl2 VSWR Irl2

18b1 1,290 ~ 1,210 S\02X1~ 1 145 4,58x1 <J?5CV 0 mA 1,60x1O ,
CV 1881 180 mA 1.105 7,17x10~ 1,130 3t 73x1cP 1,090 1 ,86x10~

K 51 A 200 mA 1,06 1,05 1,05

Tabel I

In tabel I is de vermogens-reflectie-coefficient Irl 2
opge-

nornen_ De K 51 A is geplaatst in een houder, waarbij de inwendige

maten van de golfpijp de normale waarden hebben n.l.2,840 x

1,340 inch. De gasontladinf, maakt een hoek van 7,5 graad met de

golfpijp.

De CV 1881 heeft een houder, die hiervan afwijkt. De inwendige

Baten hiervan zijn 72 x 14 mm. (2,84 inch~ 72 rom). Er zijn

twee overgangen (tapers) gebruikt tussen de normale golfpijp

en de houder van de argonbuis. De lengte van elke taper en van

de eigenlijke houder bedraagt 30 c~. De gasontladine maakt een

hoek van 11 graden met de ~olfpijp.

Voor de deo.pingSliletingen verwijzen wij, wat de K 51 A betreft,

naar bijlage II op blz. 27 van ref. 2. De demping van de

CV 1081 bij een stroomsterkte van 180 rnA bedraagt resp. 4,3 +

~ db, 4,3 E:::¥ db en I f ,3 + ?! db bij resp. 2970 NHz,
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3000 HHz en 3030 MHz. Hanneer de argon ontlading uit is,

blijkt de houder, bestaande uit de eic:enlijke houder en beide

tapers, nag een demping van CR. 0,2 db te hebben.

Voor de effectieve ruistemperatuur van de CV 1301 bij een

stroomsterkte van 180 mA werd door ons ~emeten: 6700
o

E.

De meetopstelling is in fig. 1 weer~egeven.

Ad. c. ~e!i~g~n_t~r_v~r~elijY~n~van £u~s!e~~r~t~~n_v~n_d~

~ 21_A_e~ ~e_C~ 18~1~

Hierbij is een meetopstelling gebruikt, zoals in fi;·. 1 is

weerbeF;even. Het eni[J;e verschil is, dat de standaardruisbron

W uit fig. 1 vervangen is door de argon-buis, welke afGeslotcn

is met een aan~epaste belasting op Kamertemperatuur.

Als wij aannemen dat de effectieve ruistemperatuur van de arr,on

ontlading 67000 K is, vinden wij uit onze metineen voor de ruis

temperatuur van de K 51 A bij een sch~celfrequentie van 200 Hz

16.700o
K (buis II) •. ietinf7en bij een schakelfreQuer.tie van

600 Hz leveren een 1 a 2 % hogere waarde on. Jeze afwijkin;en

zijn echter niet significant.

Bij deze !.1etinr;en is de stroom door de ar,-r,on-buis 180 mA en

door de neon-buis 200 mAo

Op een later tijdstip is bovenstaande meting herhaald. Het

resultaat is hier een temperatuur van 17.400°£ voor buis II.

De meetopstelling is weer~egeven in fifo 1. Er zijn drie buizen

door~emeten bij stroomwaarden van 100 rnA tot 300 mAo De scha~el

frequentie was bierbij 200 lIz. De ruistemperaturen zijn op~e

nomen in tabel II.



K 51 A 100 mA 150 rnA 200 mA 250 mA 300 mA

buis I 16.400
0

K 16.300
0

K 16.300
0

K 16.s000K 17. 2000}~

16.4000K 16.3000K 16.5000 K

16.3000K 16.4000K
. °16.300 K

16.400
0

K

buis II 16.3000K 16.4000K 16.5000
K 1h.5000K 1t.9000K

16.5000K 16.500
0K 16.600

0
K

16.4000K

buis III 16.8000K 16.9000K 16.9000K t' (> oK 17.2000K10.vOO

17.100oK

Tabal II

De gevonden ruistemperaturen van de h 51 A zijn in bijlage 1

als functie van de strooffisterkte uit~ezet. ~evens zijn in bij

lage I de meetresultaten 0PGenomen, die uen kan vinden op bIz.

264 van ref. 5. Men verGelijke overigens ook ref. 6.

De temperatuur van de wiG Wt die als standaard ruisbron .'iebruikt

wordt, wordt bij de ruiowetingen gemeten ~et behulp van thermo

koppels. ~Is controle werden deze thermokoppels ~eijkt met be

hulp van het smeltpunt van goud, (10630C). IIiertoe werd een

gouddraadje over de punt van de wig.: gehaneen en de temperatuur

van de oven zo ver verhoogd, tot het draadje smolt. De thermo

koppels Gaven bij het roudpunt een afwijl~nh van 2 a 3 f,raden.
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§ 4 Beschouwingen over de meetresultaten

De argon-b~~is is tep:en de standaard ruisbron r:eijkt: De ruis

temperatuur bij 180 uA is 67000 K (zie § 3b). De neonbuis II is

tegen de standaardruisbron ~eijkt: De ruistemperatuur bij 200 mA

is 16.&OOoK (zie § 3d). A__ s controle OD deze resultaten werden

de lRetingen, beschreven onder § 3c, uit~evoerd: De neon.buis

II leverde oij 200 rnA ruisteln:neraturen van resp. 1h. 7UO
oK en

17.400oK Ope (Aangenomen is hierbij dat de effectieve ruis

teL1peratUllr van de argon-buis bij 1~;O mA b?OOoK bedraap;t).;)e

t o . ok ° 1 "I 11 f ( 1'~ 400°.-me ~nf>en W~J ",en r.laX~oaa 0 >0 van e \:aar a. ': • i" versus

17.L~00ol~). In ref. 7 zijn l:letini~en iJeRC:lreven aan de CV 1321

bij 2360 }lliz. De buis is hieroij in een triDlolte ceplaatst.

De ruiste~p~ratuur van de areon-ouis in deze ceometrie bij een

stroomsterkte van 160 rnA. bedraagt volgens ref. 7 11.1400 x.
De ruistemperatuur is ir: di t geval r;elijl~ aan de elel(tronen

temperatuur~Uit de metin[~en van de demping (vlt;. B 3a) en de

effectieve ruistemperatuur (vl[. B 3b) van de argon-ontlading

in de door ons gebruilcte geor.letrie is bovengenoemde elektronen

temperatuur af te leiden. Er r,eldt n.l. voor ~et geval, dat de

art;on-:m t lading aangepas t is aan de f;ol fpi j P (d. w• ;:. i;e en

reflecties vertoont):

TAr
t efr. = AT + (1 - A) T

o Ar,el.

'rAr,el

:rierin is TAr ff de effee tieve rUistemperat~vr van de ar,:;on-
t e • ."!J

ontladinc, A de dernl;int-; van de argon-on tlading, To de ter:lrera-

tuur (= kamertemperatuur) van de aangepaste belasting, die

tij dens de uetingen ach ter de golfpijphouder r'eplL<atst is.

is de elektronen temperatuur van de ar~on-ontlading.

Bij een demping A ter brootte van 4,) db en een effectieve

ruisteoperatuur ter ,c;rootte van 67000 K vinden we voor de

elektronen temperntuur VRn de arr;on-ontlading 10.5000
; .• Vi t

resultaat wijkt af van dat van EuChes (ref. 7), aat G'evonden

werd bij 2060 ~lliz.

*)~OlLRk~~ ~~
4~~~'~~'

J,t ~J ~ Iok.. L.t.
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Op een theoretische verk1aring van de ruistemneratuur

van;asontladingen r;aan wi.l hier n:'cet ir: ... i.~ vo1staan

met te verwijzen nactr ref. t~, bIz. 223 tim 23l', en re:. ()

en de daar seciteerde litteratuur.

Fouten - discusrie

De nauwkeuri~,:heid van de ;.;etin[;en van de ruistemreratuur van

de ~asontladingen wordt ~eschat op 5 %. De fout in de

temperatuursmetinr, van de hete wig •. bedraa[:"t 1 ~~. De fout

in de oepaling van de verzwafJdng van de verzwukker A1
(zie fir. 1) bedraagt 0,1,db (= 2,3 %). De metinb zelf

levert een instelfout van 1 ~. De asymmetrie van de golf

:nijpschakelaar Sch heeft een systeulatiscl:e fout van hoo~stens

1 %.

OpmerkiniSen

In bijlage I is een afwijkinc te constateren van de ruis

teuperatuur van de K 51 A bij een stroornsterkte van 300 rnA

ten o}:zichte Van die bi:i la<;ere stroomsterkten. ::':;en verk1arinc

hiervoor hebben wij niet n~vonden. '\Ie1 blijl:t bij een stroor::

sterkte van 300 rnA en een c;loeistroom van 3,4 A de anode

spanning van de K 51 A een stationnair beeld te vertonen. De

wisselspanningscomponent van de anodespanning bedraagt dan

on:;eveer 13 V top-top en heeft een frequentie van 2 t 6 kHz.

Bij de nominale stroouwaarde van 200 mA blijkt de ontlading

een zeer inatabiel beeld te vertonen, althans wat zijn anode-

spanninl!; betreft. Van een stationnaire 'N::"sse1s:annin,-~scoL}:lonent

in de anodespanning is ceen sprill:e.

De argon-buis CV 1831 heeft bij zijn nominale instelling

van 130 rnA een stationnaire wisselspanninE,scomporient in zijn

anodespanning. De frequentie vun de striae in deze ontlading
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bedraagt ongeveer 5,5 kHz (zeer globaal r~ep:eten).

',"'aarschijnlij:c is het daarom gunstiger een ar,;on- in plaats

van een neon-ontlad~ng te sebruiken. Len alternatief is een

neon-ontladinc onder ~eer stabiele condities te ontwikkelen,

die bovendien voldoende dempinl'""; heeft.

Conclusie

Voor de ruistemperatuur van de K 51 A llebben W~.l ~n het t:ehied

rond de 3 GHz een waarde van 1G.600oK :!:. CSOOoK cevonden.

De stroomsterkte door de ',mis beuraagt hierbij 200 r:tA.. Doven

staande waarde is de cemiddelde ruistemperatuur van de buizen

I, II en III.

Brengen wij de systematische lout in de golfpijpschakelaar in

rekening, dan moet de gemiddelde ruistemperatuur met 1000 a
ZOOOK verhoogd worden.

Verantwoording

~ij zijn Prof.Dr.H.}roendijk zeer er~entelijk voor zijn

daadwer~:elijke stimulering va! het bescllreven onderzoek.

De I,;. V. Philips' Gloeilampenfabrieken verstre=:te ons drie

diodes van het type K 51 A en leende ons eon ar.::;on-,;evulde

ouis, de CV 1881.
Eindhoven, november 196~

". Versnel

A.~.~. van der Vorst.
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