
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een thermische standaardruisbron voor 3000 MHz

v.d. Bogaart, A.F.

Award date:
1963

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/b95349de-3c5d-433d-88bb-42ba6ccb92bd


· - .',"--- - --,-~ -_._-'-----'_._-_._~

TECHNISCHl: HOGESCHOOL·

EINDHOVEN

:i& S;~~~~~TL~~~~~:,~t

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Afdeling der Elektrotechniek

Een thermische standaardruisbron

voor 3000 HHz.

door

Ir.A.F.v.d.Bogaart.

Mei 1964



Een thermische standaardruisbron voor 3000~.

Inhoud:

,1. Inleiding

2. Uitvoeringsvormen

a De standaardruisbron

b De oven en de ovenregeling

c De gasontlading en de geijkte verzwakker

d De modulator

e De roengtrap en de locale oscillator

3. Meetmethoden

a De meetgevoeligheid

b De temperatuurmetingen

c De ruismetingen

4. Beschouwing van enkele foutenbronnen

a Corr'ectie van de verzwaJ:kingsfactor B

b Correctie van de rUistemperatuur van de bron T
s

5. Conclusies

6. Literatuur

Appendix

1. De modulator

2. Een ijking ter controle van de gecalibreerde

golfpijpverzwakker

blz. 1
II 4
II 4
II 5
II 7
II 8
II 10
II 11
II 11

" 12
II 14
II 19
II 20

I' 21

" ZJ

" 25

II

"



Een thermische standaardru1sbron voor 3000 }lliz

1.Inleiding

Bij het meten van bepaalde ruisgrootheden maakt men in sOIllT'1ige

gevallen gebruik van een standaardruisbron, die een bekend ruisver

mogen levert. Hierbij kan onder scheid gemaakt worden tussen een

absolute standaard en een substandaard.

Een in het gehele frequentie-gebied te bezigen absolute standaard

ruisbron is een weerstand die, indien de crootte en de temperatuur

nauwkeurig bekend zijn, een exact bekend ruisvermogen levert.

In de Korte golftechniek kan een belasting, die gelijk is aan de

karakteristieke lmpedantie van een golfpijp en die op een homogene

temperatuur wordt gebracht, fungeren als een absolute standaardruis

bron. (zie lit. 1,2).

Een in de korte golftechniek veel 5ebruikte substandaard is een

gssontladingsbuis, die in de praktijk veel toegepas-;,. wordt v1'lnwege de p,oede

reproduceerbaarheid, de hoge equivalente rulstemperatuur (ca 2 x 104 OK)

en de gemakkelijke hanteerbaarheid. Voor de ijking van dergelijke sub

standaarden is het gunstig te beschikken over een absolute standaard

ruisbron van een zo hoog mogelijke te realiseren temperatuur.

De hier uitgevoerde ijking van een gasontladingsbuis als sub

standaard en een reflexievrij afgesloten golfpijp als absolute

standaard is uitgevoerd volgens twee meetmethoden n.l.,

a. De substitutiemethode (fig. 1a),

b. De nulmethode (fig. 1b).

Bij deze metingen is gebruik gemaakt van een schakeling analoog aan

de ruisontvanger van Dicke (zie lit. 3).

In flg. 1a is voor de substitutiemethode de totale meetopstelling

in een blokschema weergegeven. In principe is de werking ~ls voIgt:

De blj de golfpijpschakelaar, S, binnenkomende ruis wordt door een

modulator, Mod,(een coaxiale diodeschakelaar) met behulp van een

generator, Gen, laagfrequent (600 Hz) gemoduleerd. De gemoduleerde

ruls wordt nu met het signaal van de oscillator, L.O., gemengd in de

mengtrap, M. am terugwerking van de mengtrap op de oscillator en de

modulator te voorkomen zijn twee richtingsisolatoren, I, opgenomen.

De frequentie van de oscillator wordt gemeten met een frequentiemeter,

F.M. De mlddenfrequent versterker, M.F., versterkt nu van de in de



mengtrap ontstanemengproducten die signalen, welke liggen in de

frequentieband van Je middenfrequent versterker. Na de detector, D,

wordt nu het Gedemoduleen:e ruissignaal (600 Hz) vergeleken met een

signaal van de generator, Gen,(600 Hz) in de synchrone detector, S.D.

Deze detector levert een uitgangssignaal, dat bepaald wordt door de

fase en de grootte van de 600 Hz component van de spanning van de

detector D, m.a.w •.de uitgangsspannin0 van de synchrone detector is bij

een vaste ingestelde fasehoek afhankelijk van de bij S binnen-

komende ruis. Een schrijver, Seh, registreert de uitgangsspanning van

de synchrone detector S.D.

R Gen.
s ~OC Ii:;:.,.
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f
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i'9-I-

1(; - ~ 1V

I .,.., 'J.
~ .!,.

t •
G L.O.

~ooo

1'1M"

De ijking volgens de substitutiemethode verloopt nu als voIgt.

Het schakelaar S in stand "2" en de verzwakker V in de maximale

dempingstoestand (60 db), zodat het ruisvermogen van de gasontladings
6

buis G 10 maal wordt verzwakt, registreert men op de schrijver een

niveau overeenkomend met de temperatuur T van de verzwakker. Plaats
o

daarna schakelaar S in stand "1" en bepaal het niveau overeenkomend

~et de temperatuur Te van de standaardruisbron. Zet schakelaar S in



stand "2" en controleer het niveau overeenkomend met de temperatuur

T • Vervolgens stelt men met 6chakelaar S in stand "2" de verzwakkero
V z6 in, dat de uitslag van de schrijver even groot wordt ala die

tengevolge van T • Tenalotte wordt met S in stand "2" en de verzwakkers
V in de maximale stand (60 db)nogmaals het niveau tengevolge van

T gecontroleerd.o
Voor de equivalente ruistemperatuur T van de gasontladingsbuis

eq
_geldt nUt indien B de ingesch~celde verzwakkin~ is:

T = BT - (B - 1) Teq s 0

Zijn derhalve Te • To en B bekend, dan kan met formule (1.1) Teq worden

berekend.

In fig. 1b is voor de nulmethode de totale meetopstelling in een

blokschema weergegeven.

Gen.
r-------------------~c.oo\ilt

Zo

t·;. F. D S.D. Sch.

G

Fig. 1b.

L.O.
~ooo

M"''''
Z :c karakteristieke golfpijpo

afsluiting.

Verdere omschrijving zoals in

fig. 1a.

Vanaf de modulator is de werking van deze schakeling analoog aan

die van het schema uit fig. 1a.

De ijking volgens de nulmethode geschiedt nu ala voIgt:

Het de golfpijpschakelaar S in stand "2" wordt aan"ingang 1" van de

modulator een ruissignaal toegevoerd afkomstig van de karakteristieke

afsluiting Zo op een temperatuur To. Aan "ing-ang 2" van de modulator

wordt tegelijkertijd een gelijkwaardig ruissignaal toegevoerd af

komstig van de verzwakker V. die in de maximale dernpinGstoestand (60 db)

wordt ingesteld en eveneens een temperatuur T heert. Op de 5chrijver
o



Sch wordt nu een met deze situatie overeen1comend nivenu vastgelegd.

Vervolgens plaatst men de schakelaar S in stand II 111 en stelt men de

verzwakker V zodanig in, dat de schrijver zich weer instelt op het

zelfde niveau ala voorheen. In dat geval is dus het ruisvermogen van

van de standaardruisbron,toegevoerd aan"ingang 1", gelijk aan het ver

zwakt ruisvermogen van de te ijken gasontladingsbuis G, toegevoerd aan

"1ngang 2" van de modulator. Tenslotte wordt met de schakelaar S in

stand "2" en de verzwakker V in de maximale stand (60 db) het niveau

overeenkomend met de temperatuur To 6econtroleerd.

l'let formule (1.1) kan nu op overeenko11stige rnanier de equivalente

ruistemperatuur van de casontladingsbuis worden berekend.

2.Uitvoeringsvormen.

a. De standaardruisbron.

De vorm van de standaardruisbron is uitgevoerd in cen rechthoekig

golfpijpmodel, waarvan de binnenafmetingen corresponderen met die voor

de frequentieband van 2,6 tot 3,95 GHz.

Deze uitvoeringsvorm is gekozen op Grand van de volgende overwegingen:

1. een breedbandige reflexievrije afsluiting is aldus te realiseren;

2. er kan een vrijwel identiek transmissie-circuit voor de standaard

ruisbron en de te ijken gasontladingsbron worden verkregen.

nereflexievrije afsluiting van de standaardbron bestaat uit een

absorberende keramische wig (van "Caslode") van de juiste vorm.

Daar hat afgegeven rui8vermo~en van de standaardbron evenredig is

met de temperatuur en de meetnauwl~eurigheid in di t geval (betrekkelijk

grote ruisfactor van de meetopstelling) croter zal worden bij toe

nemand ruissignaal kiest men de temperatuur van de bron liefst zo

hoog mogelijk. De temperatuur van deze standaardbron is aanvankelijk

gelegd bij 10630 C. (het smeltpunt van goud) en later teruggebracht

tot 1000oC.

In een oven wordt nu een gedeelte van de golfpijp met de wig gelijkmatig

op deze temperatuur gebracht. Ret gedeelte van de golfpijp buiten

de oven wordt met water gekoeld (fig.2), evenals het hiermee te

koppelen verdere golfpijpsysteem (messing) om dit sedeelte voor te

hoge temperaturen te vrijwaren.



I, II, III = ovenzones

IV = wig

/ 0 oven=
I

P = platina-wand

K = koeling

G G = golfpijp

F :: golfpijpflenzen

R = richting uittredende

ruis.

Fig. 2.

Om oxydatie van de golfpijpwand te verTIijden, vooral in het gebied

van hoge naar lage temperatuur, is de golfpijp G gedeeltelijk voor

zien van een dunoe platina binnenwand P. Door een eventuele oxyde-laag

aan de binnenwand van de golfpijp zou namelijk een deel van het door

de wig uitgestraalde ruisvermogen geabsorbeerd worden.

De golfpijp G is verva:lrdigd van een hittebestendig metaal ( inconel).

De dunne platina koker P is bij de ~ekoelde "flena F aan de inconel

golfpijp G gesoldeerd.

Daar de uitzettings-coefficient van inconel (ca 16.10-
6

/ oC)

groter ia dan die van platina (ca. 9.10-
6/ o C) moet de platinakoker ten

opzichte van de inconel-[;olfpijp kunnen verschuiven en is de platina

koker nauwkeurig schuifpassend cemaQkt in de golfpijp G. (Jm doorbuigen

van de platina bovenwand te voorkomen zijn verschuifbare ophangpunten

aangebracht in de bovenwand van de Golfpijp G voar de bevestiging van

de platina-koker.

De juiste vorm van de keramisehe wig is experimenteel bepaald.

De staande golfverhouding was 1,02 bij de werktemperatuur over het

gehele frequentie gebied. Aeh ter de "iig is een platina kortslui tvlak

aangebracht , terwijl voorts enkele :aatjes vanaf de aehterzijde in de

wig zijn aangebraeht voor de bevestiging van ewcele Pt-PbRh thermo

koppels.

b. De oven en de ovenregeling.------------------------------
I~ verband met de relatief grote afmetingen van de rechthoekige

golfpijp in deze frequentieband (ea 72 x 34 mm inwendig), de grootte

van de reflexievrije wig (ea 15 em lang) en de waterkoeling direct

buiten de oven is een zogenaa~de 3-zonebuisoven gekozen om de gehele wig.



op een gelijkmatige temperatuur te bre.1gen.

Daze oven bestaat uit drie afzonderlijke verhittineselementen,

die ieder apart gevoed worden. ;)eze elementen zijn'emonteerd in de

twee zijzones en de middenzone (zie fiS' 2), welke ieder ca 12 cm

breed zijn. Om het warmteverlies ~an de twee uiteinden van de oven

zoveel mogelijk te beperken zijn warmte-isolerende kopwanden aan3e

bracht. In iedere zone is voorts ecn Pt-PtRh thermokoppel ingebouwd

voor de regeling van de oventemperatuur.

De voeding van de verhittingselementen geschiedt via drie aparte

transformatoren (220 V - 80 v). Net drie macneetschakelaars,E.S. 1, 2, 3.

(zie fig.3) in de primaire ketens kunnen de drie ovenzones afzonderlijk

worden in- en uitgeschakeld, hetgeen geschiedt vanuit het regelcircuit

(zie bijlage I).

De regeling van de oven bestaat uit een aan- uit-regelaar, waRrbij

de drie zones in een soort balansregeling zijn geschillceld. Hierbij is

gebruik gemaakt van zogenaamde valbeugelregeldars, te weten:

1, ~en temperatuur-valbeugelregelaar A van 0 tot 1500
0

C voor de midden

zane (de moederregelaar) en
o 0

2. twee balansregelaars B met valbeugel van -250 C tot +250 C voor de

beide zijzones (zie fig.3 en bijlage I).

Deze valbeugelregelaars zijn ieder voorzien van een verplaatsoare in

stelwijzer. Zodra de ingestelde waarde wordt overschreden, hetceen

periodiek met een motortje om de 15 Geconden wordt gecontroleerd,

wordt via een kwikschakelaar de hiermee verbonden magneetschakelaar

uitgeschakeld. Fig.3 geeft het principe-schema van de hier Lebruikte

regeling.

De thermospar,ning van het pt-PtRh element "2" in de middenzone wordt

direct toegevoerd aan de moederregelaar,terwijl aan de balansregelaars

.de verschilspanningen van therrJokoppel "2" resp. "1" en "3" worden toe-

gevoerd. A = moederregelaar

B = balansregelaar

"1", "2" en "3" zijn de thermo

koppels in de ovenz5nes

M.S.1, 2, 3 = magneetschakelaars

voor de drie z5nes.



Hierdoor is het mogelijk de twee zijzones op een hogere, gelijke of

lagere temperatuur in te stellen dan die van de middenzone, afhankelijk

van de warmteverliezen aan de uiteinden. Dit is noodzakelijk om de gehele

wig op een gelijkmatige temperatuur te kunnen brengen.

De moederregelaar is voorzien van een koude-las-compensatie in

de vorm van een brugschakeling met in e~n tak een temperatuur-af'hankelijke

weerstand.

Verder zijn thermobreukbeveiligingen opgenomen. die bij breuk van een

thermokoppel in de oven een zodanige spnnnini leveren op de aansluit

klemmen van het theraokoppel, dat de zone(s) worden uitgeschakeld.

In bijlage I is de schakeling van de ovenvoeding en regelaar w~crgegeven.

Voor de te ijken gasontladinesbuis (K 51 A) is een golfpijphouder
*vervaardigd volgens de fabrieksgecevens •

De buis b met een uitwendige diameter van ca 15.5 rom wordtonder een hoek

~ = 7,50 midden door de brede zijvlakken van de ;olfpijp gevverd. De

uitstekende delen zijn omgeven door een cylindrische pijp 1, waarvan de

laagste afsnijfrequentie hager ligt dan de werkfrequentie van de gas

ontladingsbuis. zodat uitstraling van het ruisvermof,en wordt voorkomen.

Immers voor de Grensgolflenste van ronde golfpijpen geldt:

A 2"{\a
grens mn = •r

(2.1)

•waarbij a de straal van de golfpijp is en r mn de nulpunten van de af-

geleide van de Besselfunctie van de eerate soort en de orde m voor

stellen. De langet mogelijke GrensgolflenEte treedt op voor de TE11 -
•mode, daar dan r de kleinste waarde heeft n.l. 1,84. In ons geval
mn

is a = 0,85 CM, zodat Agr11 = 2,9 cm bedraagt.

Fig.4.

• Zie Philips Handbook, electronic tubes, volume III.

b= K 51 A

w= reflexievrije
wig

1= ronde golfpijp
stukken

T
1

= wibtemperatuur

Tel= elektronen
temperatuur



De geleidelijke overgang tU6sen de golfpijp en de gasontladinesbuis is

noodzakelijk om de reflexies zo ~erine oogelijk te houden. Bij de hier

gebruikte uitvoeringsvorm bedroeg de staande golfverhouding 1,06 bij de

nominale stroom I = 200 mAo In bijlage II is de staande golfverhouding
a

als functie van de anodestroom weersegeven bij een frequentie van

3000 MHz. Aan een zijde is de golfpijphouder met de gasontladingsbuis

afgesloten met een reflexievrije wig w om eventuele nadelige invloeden

bij het open uiteinde van de golfpijphouder te vermijden.

Stelt men de wigtemperatuur T1 en is de totale verzwakking van de plasma

zuil gelijk aan L dan geldt voor de equivalente ruistemperatuur T vaneq
deze bron (zie Lit. 2):

(2.2)

waarin Tel de elektronentemperatuur van het plasma voorstelt.

Indien de verzwakY~ng L voldoende groot is, geldt T = T l' zodat ookeq e
de invloed van T1 te verwaarlozen is.

In bijlage II is de verzwakking uitgezet ala functie van de anodestroom

I bij een frequentie van 3000 l~z.
a

•De geijkte verzwakker in golfpijpuitvoering bestaat uit een strip

absorberend materiaal; deze strip wordt vanaf de smalle zijde van de

golfpijp naar het midden toe bewogen met behulp van een micrometer

schroef. De maximale verzwakking bedraagt 60 db, de staande golfver

houding bij 40db 1,045, terwijl de opgegeven instelnauwkeurigheid ge

lijk is aan + (0,02 + X 0,002) db, waarin X het aantal inceschakelde

db's voorstelt.

d. De modulator.

Aanvankelijk is een modulator ontworpen, bestaande uit een combi

natie van een varactorschakelaar en een circulator. Voor het ontwerp

en de construe tie hiervan zij verwezen naar de appendix.

Voor de meetopstelling van fig. 1a heeft deze modulator evenwel er~ele

nadelen, namelijk:

1. een relatiet smalle doorlaatband

2. aanzienlijke verliezen in de doorlaatrichting.

• fabrikaat: Sanders Engelandi verzwalckertype CA 10/1 S F.



Tengevolge hiervan wordt de meetievoeligheid minder Croot, terwijl even

tuele frequentie-variaties van de oscillator nGdelig zijn voor een

goede reproduceerbare werking van de lJlodulator.

Derhalve is gebruik gemae~t van een in de handel ver}~ijgbare

•coaxiale diodeschakelaar • welke geschD~t is voor het frequentiegebied

van 2800 tot 3200 }lliz. De verliezen in de doorlaatrichting bedragen ca

0,2 db, terwijl de demping in de sperrichting tenminste 30 db is.

De diodeschakelaar heeft twee hoogfrequent ingancen (fig. 5a), welke

beurtelings met de hoogfrequent uitgang worden doorverbonden, mits de

diodes voorzien worden van de vereiste voorspunnin~en.

Fig. 5a. Fig. 5b.

Geeft men diode "1" een voorspannine in de voorwaartsrichting van ca

+ 1 V (I = 75 rnA) en diode "2" een voorspanning in de sperrichting van

Cll - 30 V (I = 100/"A) dan znl een signaal op ingang "1" de uitgang

bereiken met minimale verliezen (ca 0,2 db~ terwijl de sperdemping

tussen ingang "2" en de uitgang tenminste 30 db bedraaE;t.

Verwisselen we de voorspanningen op de beide dioden, dan zal een signaal

op ingang "2" de uitgang bereiken r'let minimale verliezen (Cel. 0,2 db),

terwijl dan de sperdemping tussen ingang n 1" en de ui tgang tenI.:inste

30 db bedraagt.

In de meetopstellingen volgens fig. 1a en b wordt nu deze diode

schakelaar gebruikt als modulator. het behulp van een transistorschakliling

worden met een frequentie van 600 Hz aan de dioden zodanice voor

spanningen toegevoerd, dat ingang "1" resp. ingang "2" beurtelings met

de uitgang worden doorverbonden.(fig. 5b).

Deze transistorsch~elingwordt gestuurd door een sinusvormige spanning

van 600 Hz afkomstig van een ~enerator Gen, die tevens een ainus

vormig referentieeignaal toevoert aan de synchrone detector S.D.(fig.1).

Bij de metingen volgens de substitutie-methode wordt de coaxiale

diodeschakelaar als voIgt gebruikt: lngang "2" wordt continu afgesloten

• fabrikaat: Microwave Associates Inc. U.S.A.; type ;~ 8305-2S3N.



met een karakteristieke impedantie van 50J1op kamertemperatuur. Aan

ingang "1 tt worden nu ruissignalen toegevoerd, (lie a~htereenvolgens af

kOIDstig zijn van een aangepaste bron op kamertemperatuur, van de

standaardruisbron en van de verzwakte gasontladin&sbron.

Doordat de uitgang van de coaxiale schllicelaar met een frequentie van

600 Hz beurtelings met ingang "1 II resp. in~ang "21f verbonden wordt,

vindt men aan deze uitgang een net een blokspanning van 600 Hz in

amplitudo gemoduleerd ruissignaal.

Bij de wetinzen volgens de nulmethode worden aan de ingangen van

de coaxiale schakelaar via coaxiaal-golfpijpovergangen allereerst

twee rUissignalen toegevoerd,die ~fkomstig zijn van twee gelijk~

karakteristieke belastingen op kar:lertemperatuur. Hierbij wordt op de

schrijver het bijbehorende niveau vastgelegd. Vervol[,ens wordt de standaard·

ruisbron aangesloten op ingang "1" en de gasontladinGsruisbron op ingang

"2". Deze laatste wordt zodanig vcrzwakt, dat het niveau van de schrijver

op dezelfde waarde komt te liu;en als voorheen is vastgelegd. In dat ge

val is het ruissignaal van de standaardbron Gelijk aan dat van de ver

zwakte gasontladingsruisbron.

Het binnenkomend ruissignaal in de 3000 }illz band wordt Qet het

oscillatorsignaal (3000 MHz) in de mengtrap geconverteerd naar een

middenfrequentie van 30 MHz. Voor een optimale energie~overdracht is een

goede aanpassing van de mengtrap noodzakelijk, zowel aan de hoog

frequente ine;ang (50.Sl ) als aan de middenfrequente ingang (400 Jt ).

Een coaxiale kristalhouder voor de 10-cc band waarmee een goede

aanpassing verkregen is, is in fie;. 6 geschetst (zie lit. 4, blz. 124 e.v).

K = kristal

G.R.: General Radio plug
(geroodificeerd)

Son.. rl~fW~~~;:+~~11ii;.i_;.t:.~~a2~a~'\~.. - Ii : N-connec tor
(gemodificeerd)

T = teflon.

Fig. 6.
Ret kristal is rechtatreeks in de coaxiale binnengeleider opgenomen en

vormt via een hoogfrequent lcortsluit-choke direct de afsluiting voor

de coaxiale lijn. (50 S2. ).



De uitgangsimpedantie van de mengtrap, 400~, is goed aangepast nan de

ingangsimpedantie, eveneens 400 st, van de middenfrequent versterker.

Deze middenfrequent versterker heeft tengevolge van een gebezicde

cascode-ingangstrap een betrelu~elijk laGe ruisfaetor v~n ea 3 db.

Het locale oseillator-signaal wordt toegevoerd via een richtings

koppelaar (-20 db). 11et behulp van het oseillatorvermocen wordt de ruis

factor van de middenfrequent versterker en de mengtrap ingesteld op de

minimale waarde (zie lit.5, bIz. 24 e.v.). Deze minimale waarde be

draagt ca 11 db voor het hier gebezigde kristal en wordt bereikt bij

een zodanig oscillatorver~ogen, dat de kristalstroom ea 1 ~\ bedraagt.

Zonder gebruik te maken van verdere aanpaselementen d~l de hoogfrequente

ingang van de ruengtrap bedraagt de staandegolfverhouding voor deze

situatie ea 1,6, hetgeen een vermogenreflexie van ea 5 %betekent.

Met een automatische ruisfactor-indicator is voorts de totale ruis

factor gemeten van de gehele meetopstelling vanaf de modulator tot en

met de middenfrequent versterker.

Het diode "1" van de modulator in de doorlaatrichting (+ 1 V) en

diode "2" in de sperriehting (- 30 v) is de totale ruisfaetor gerneten

vanaf ingang "1" van de modulator • .Je gevonden waarde bedroeg hierbij

ca 12,5 db.

Metingen van de totale ruisfactor vanaf ingane; "2" van de modulator

met dio~~ "2" in de doorlaatrichting en diode "1" in de sperriehting

leverden hetzelfde resultaat op.

,.Meetlllethoden

Bij het meten van een bepaalde grootheid hangt de nauwkeurigheid

o.a. af van de gevoeligheid van het meetsysteem. Ditzelfde geldt uiter

aard ook bij het meten van ruiGternperaturen met behulp van een ont

vanger van Dicke (zie fig. 1). De onnauwl:.:eurigheid kan uitC'edrukt

worden door de volC'ende formule (zie lit. 6, blz. 83 e.v.):

=
1f
T·

F T
V 2 D'( ,

<3,1)



waarin F = het ruisgetal van de totale I:Ieetopstelling

T = de temperatuur in oK van de modulator (kamertel'1peratuur)

B = de bandbreedte van de meetopstelling

~ = de tijdconstante van het aanwijzend instrument.

Formul. (3,1) geldt, indien voor de middenfrequent versterker twee zij

banden ter beschikking komen. Onderatelt men, dat de frequentie van het

ingangssignaal gelijk is aan fi' de fre~uentie van de locale oscillator

gelijk aan f
L

en de centrale frequentie van de l~iddenfrequentversterker

gelijlc nan fm' dan zullen ingangssignalen met frequenties, die voldQen

aan:

via de mengtrap en de middenfrequent versterker worden versterl:t.

Uiteraard geldt dit voor sib'nalen, die vallen binnen de bandbreedte B

van de middenfrequent versterker.

Om de meetnauwkeurigheid zo groat uogelijl: te maken i$ het volgens

formule (3,1) van belang F en T ZD klein mo~elijk en B en~ zo gr~ot

mogelijk te maken. Voor de gerealiseerde ~eetopstelling gelden nu de

volgende waarden: F = 18, T = 295 OK, 3 = 7 ~illz en ~ = 5 sec.

Substitueert men deze waarden in formule (3,1), dall vindt :nen voor

J!..
8

18.';95
V2.7.106.5

= 0,25
oK.

Experimenteel is met deze ~eetop6telling evenwel een .~evoeligheid van

ca 5° bereikt.

b. Temperatuurmetin~en.

-------------------~---

Bij het bepalen van de wie:;temperatuur van de standaardruisbron en

de homogeniteit van de temperatuurverdeling over de wig is ~ebruik ge

maakt van nauwkeurig gecalibreerde Pt - PtRh thermokoppels (..!. 1
0 C)

en een stralingspyrometer, terwijl aanv~1kelijk het smeltpunt van

goud (1063° C) als referentiepunt is gekozen. De thermokoppelspnnninGen

zijn stroomloos gemeten met behulp van .en compensator. In bijlage III

zijn de geijkte thermokoppel - e.m.k.'s uitgezet ala functie van de

temperatuur. De grafieken gelden voor een koude-lastemperatuur van 0° C

(smeltend ijs). Bij de uitgevoerde metingen is als koudelastemperatuur

eveneens 0° C gehandhaafd. Voorts zijn de betrekkelijk dura Pt-ptRh

thermokoppels direct buiten de oven verlengd met de bijbehorende goed-



B = bad met smelt end ijs (Ooe)

C ::; compensator
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kopere compensatiekabel (zie fig.

Fig. 7.

Deze compensatiekabel is van zodanig materiaal, dat voor eec: .beperkt

temperatuurgebied, b. v. van 0 0 e tot 100
0 e, het verb."nd tussen de

thermospanning (e .:u.k.) en de terrlperatuur seliji': is aan dat van het

pt-ptRh thermokoppel.

Met behulp van een verplaatsbaar thermokoppel z1..in de oventemperatuur

en de te~'1peratuursvariatiesop diverse plaatsen in het midden van de

in de oven geschoven golfpijp gemeten. ~e golfpijp ~as hierbij aan de

gekoelde zijde afgesloten. De gemeten temperatuursvariaties in het
omiddengebied van de oven bedroegen ea 3 c. Het te~peratuursverloop·

ala funetie van de plaat8 was uiteraard afha~~elijk van ,e ins telling

van Ge regelaars.

Vervolgens zijn de temperatuursmetingen uitzevoerd aan ue wig.

Hiertoe zijn een drletal kleine ~aatjes vanuit de achterzijae op ver

achillende diepten in de wig geboord en weI zodanig, dat het einde van

ieder gat ongeveer 5 mm verwijderd bleef van het dichtstbijzijnde Itegel

vlak van de wig, (zie fig. 8).
,

Tj

Fig. 8. W = caal0 dewig

G = gaten vo:)r thermokoppels

De temperatuurregelaars waren bij de navolt;ende temreratuursTJetinGen als

voIgt ingesteld.

a. de moederregelaar 1110
0

C

b. de balansregelaar I (aan de watergekoelde zijde) + f)00 C

c. de balansregelaar II 0° C

Na een voldo end lange opwarmtijd van de oven zijn met de pyrometer de



temperaturen op diverse plaatsen van de wigvlaY-ken Cepyro~etreerd. De

onderlinge temperatuurverschillen over de schuine wigvlaY~en waren ca

3° C, terwijl de variaties in de temperatuur binnen in de wig, gemeten

met de thermokoppels ca 80 C bedroef,en. ?emperatuurverschillen tUBsen

de wigtemperatuur binnen in de wig en bij dezelfde ovendiepte aan de

buitenzijde van de wig, gemeten met ther~okoppels bedroegen gemiddeld

ca 4° c.
Tengevolge van het sterk spiegelende karakter van de platina

wanden was nauw~ceurig pyrometreren vrij moeilij~. Derhalve i5 in het

navolsende bij de instelling va.n de oventemperatuur gebruik i;emaakt van

temperatuurmetingen met behulp van de thermokoppels.

Bij een referentiemeting werd een gouddraadje, dat in een cleufje

in de aehterzijde van de wig was geklemd (zie fig. 8), tijdens een lang

zame temperatuurverhoging gesmolten. Gelijktijdig is met een bij het

gouddraadje tegen de wig aangebracht thermokoppel de temperatuur gemeten.

Bij het smelten van het goud bedroeg deze wig-temperatuur 10750 C. Dit

is hoger dan het smeltpunt van ~oud (10630 C). Daar hat gouddraadje

v66r het smelten met de Y~jker sls een do~kerder lijn tegen de wig was

waar te nemen, is dit verschil a~nnemelijkj een mogelijke oorzaak zou

het slechte warmteeontnct tUBGen het gouddraadje en de wiG kunnen zijn.

Resumerend kan men zeggen, dat de temperatuur over de gehele wig

op ca 1 ~~ nauwkeurig in te stellen en te meten is. Een gemiddelde wig

temperatuur van 10630 Clean bereikt worrien bij de \'ole-ende instelling:
oa. de moederregelaar 1120 C

b. de balansregelaar I (aan 'll'atergel~oelde zijde) + 700 C
oc. de balansregelaar II 0 C

Bij deze instelling moet evenwel het inconel ~laatselijk tot ca 1100° C
•

worden verhit, hetgeen volGens de fabrieksgegevens de maximaal tQelaat-

bare temperatuur is. In verband ~et de levensduur van het inconel is

clerhalve de temperatuur van de standaardruisbron bij de uitsevoerde

metingen gelegd op ea 10000 C. Dit is bereikt bij de navolgende in

stelling:

a. de moederregelaar

b. de balansregelaar I (aan watergekoelde zijde)

c. de balansregelaar II

10350 c
+ 900 c

0
0 c

Daar de standaardruiebron en eveneens de gasontladingsruisbron lliet

de geijkte verzwakker in Kolfpijl1cJodel ZijH ui tgevoerd en de verdere

.. Zie fabrieksgegevens van de Fa. ,iiggin en Co., En[eland.



meetopstelling vanaf de modulator coaxiaal is uitgevoerd, zijn CORxiaal

golfpijpovergangen noodzakelijk.

Een geconstrueerde goed aangepaste overgang (de staande golfverhouding

bedroeg ca 1,1) bleek in verband met het hierbij eebruil~te teflon on

bruikbaar, daar het teflon niet bestand was tegen de warmtestraling

van de oven. Derhalve is gebruik gemaal~t van coaxiaal-golfpijp over

gangen, waarbij geen teflon is gebruikt. De aanpassing hiervan was

sleehter. De staande eolfverhouding bedroeg ea 1,75, hetgeen een ver

mogensreflexie van ea. 7,5 % betekent.

De aanpassingen van de standaardruisbron en van de easontladings

buis waren van dien aard, dat fouten ten~evolge van doze ruisaanpaseingen

verwaarloosbaar waren. De staande golfverhouding van de standaardbron

bedroegca 1,02 en die van de lasontladingsbron ea 1,05, hetgeen

respeetievelijk een vermogensreflexie bete~ende van en 0,01 % en ea

0,06 %.
Bij de ruismetingen volgens de substitutiemethode is gebruik ge

maakt van &en golfpijp-coaxiaal overgang, welke via een golfpijpschake

laar beurtelings verbonden werd met de standaardruisbron en de gasont

ladingsruisbron met de gecalibreerde golfpijpverzwakker.

Bij de ruismetingen volgens de nulmethode zijn twee identieke golf

pijp--coaxiaal overgangen Gebruikt. De ene over[San:~ werd verbonden lllet

de gasontladingsruisbron en de geealibreerde golfpijpverzwakker, terwijl

de andere overgang via een golfpijpsehakelaar verbonden werd met ofwel

de standaardruiabron ofweI een karakteristieke golfpijpafsluiting op

kamerteaperatuur.

Vanwege de benodigde grote gevoeligheid van de meetopstelling is

een grote stabiliteit van het meetcircuit vereist. Een lange opwarmtijd

van de apparatuur is derhalve noodzwtelijk om de drift zoveel mogelijk

te beperken. Voorts is gebruil: gemaaltt van t'.vee in serie Geschakelde

netspanningsstabilisatoren om de netspanningsvariaties zoveel mogelijk

op te vangen.

Voor de gloeidraadvoedingen van de buizen Z~Jn gestabiliseerde gelijk

spanningsvoedingsapparaten gebruikt, waardoor tevens bromspannings

storingen werden verminderd. Bovendien moet aandaeht geschonken worden

aan de aarding van de diverse onderdelen.
•Aan een drietal gasontladinssbuizen, type K 51 A , z~Jn een aantal

metingen gedaan volgens beide meetmethoden en bij diverse stroom

i-nstellingen.

• Deze buizen zijn ter besehikking eesteld door de N.V. Philips'

Gloeilampenfabrieken.



De metingen zijn uitgevoerd, zoals aangeGeven is in § 1. Het nadeel

van.de subst1tutiemethode is, dat voor ~~n cOLlplete meetserie een

relatief lange tijdsperiode noodzakelijk is, zod~t storenie invloeden

tengevolge van de drift en externe sic;nalen t~roter zijn dan bij de

nulmethode, waarbij voor 'en ~eetserie onF,eveer de helft van Je tijd

nodig is. Daartegenover staat, dat bij de nulmethode de si~nalen van

de standaardbron en de te ijl:en gn.sontlading niet lungs dezelf'de weg

de mengtrap bereiken, nl. via twee aparte golfpijp-coaxiaal-overgangen

en via twee verschillende in;,an,7,en van de moduletor. ~ventuele fouten

tengevolge hiervan k~~nen grotendeels geelimineerd worden door twee

series metingen te doen, wadrbij de ;;olf:)ijp-coaxiaal overi:;:lnSen l:i,~t de

bijbehorende modulator-ingangen verwisseld worden en door van de meet

resultaten van de beide series de ie~iddelde waerde te bepalen.

Dij heide meetmethoden wordt de equivalente ruistenperatuur T
e(~

berekend met behulp van fornule (1,1):

T = B T - (B - 1) T.eq S 0

Hierbij wordt voor de standaardruisbron-temperatuur T rie t:er.liddelde
6

temperatuurwaarde ( 0 C) volcens de therI:1olt:oppels genotlen, verL1eerderd

met 2730
, voor T de kamertenperatuur in 0 C, vermeerderG lliet 273 0 C

o
en voor de verzweJr..kingsfactor B de waarde, welke <,_evolluen wordt met

behulp van de ijkkromme van de i::'ecalibreerde I;olfpijpver<:.wak.::er (zie

bijlage IV). Opgemerkt zij hierbij, dat voor eventuele nive::uver,;chillen

op de recorderuitslag de gewens~ correctie is aangebracht.

:1eetresultaten

In tabel 3-1 zijn de f:evonden resultaten vol{r,ens de substitutie

methode aangegeven voor een Van de cemeten Duizen (type K 51 J\) bij de

diverse stroominstellingen.

Buis ~ II
I a lmAJ ~ 100 200 300

'1' (oK)p 21.700 20.100 13.500
eq

21.700 20.000 18.400

21.500 20.100 18.500

21.400 20.100 18.500

21.600 20.000 12.500

21.700 20.100 18.400

21.500 20.000 18.500

Geu. 21.600 20.100 18.500

Tabel 3-1.



In tabel 3-2 zijn de b"evonden resultaten volb'ens de llulmethode aanceseven.

1e Serie Golfpijpcoaxiaalovergallg en nodulator in normale stand.

Ru;~ I II III
I (mA)

100 200 300 100 200 300 100 200 300a

T (o~ 22.000 20.400 1 {l.• 500 21.300 20.300 18.300 21.300 19.')()0 1,",.400eq
21.900 20.500 18.500 21.300 20.400 1,s.300 21.300 1C;.800 18.300

21.800 20.400 12.200 21.300 20.400 1 i},. 30C ;:'1.300 2<:'.000 11'.400

21.800 20.400 18.300 21.400 20.100 1,~ • 300 ,~1. 400 20.0no 1:~. 400

21.300 20.400 17.900 21.200 1~). )00 1«.400 21.300 1 <). ('00 1[.300

21.400 20.400 17.900 21.200 20.000 10.300 21.300 :0.000 1(}.300

21.200 20.200 12..000 21.200 20.000 19.300 21.300 19.900 18.300

20.000 20.000 21.300 20.100 18.300

20.100 20.000 21.300 2('.000 18.200

Gem~ 21.600 20.300 18.200 21.300 2C.100 h[".300 t"21 .300 ;.?i~'.')r,.O 1(7.':500

2e Serie Golfpijp-coaxiaalovercang en modulator in olJ.gekeerde stand.

22.400 20.900 118.800 22.300 20.900 hJ.600 122.200 g 1. :JOO 19.400

22.400 20.900 118.700 22.300 20.900 h9.400 12.100 gO.900 19.300

22.700 ~1.000 118.700 22.400 20.800 h9.300 ~2 .100 120.700 19.500

22.500 121.000 ~9 .100 22.300 20.800 h9 .1+00 ~2.500 ~0.700 19. [tOO

22.700 121.000 ~ 9.100 22.600 21.000 h9.4oo f?2.500 ~0.600 1<).200

22.500 ~1.300 ~9.000 22.600 21.000 ~9.400 122.200 go.800 19.300

22.600 121.100 19.100 22.400 20.900 h9.400 ~2.200 ~0.800 19.300

~2.600 21.000 22.500 20.900 h9.300 g2.200 ~0.800 19.300
22.600 21.400 e1.000 ~2.100 ~0.800 19.300

Gem.~ ~2.600 21.100 8.900 2;_.400 20.900 h9.400. g2.200 ~o.800 19.~00

Gem.v
he en 2 22.100 gO.700 8.600 21.900 to.500 h8.900 :1 • ,: ::'0 gO.1tOO 1 t:. E~oo

serie

Tabel 3-2

Uit tabel 3-1 en 3-2 ziet men, dat de meetresultaten volsens beide Qeet

methoden goed overeenstemmen. Aangezien echter de ~evoeli~heid volgens

de nulmethode ongeveer een factor 4 §;roter is (grotere versterkingsfactor

en kleiner meetbereik VQn de recorder) dan die volf,ens de substitutie

methode,



en de metin[en sneller uitgevoerd kunnen worlien, is de nulmetnode te

verkiezen boven de substitutiemethode.

In tabel 3-3 zijn de ;emiddelde waarden van de gemeten equivalente

ruiatemperaturen voor de K 51 A weerge~even, terwijl hierin tevens

de door de fabrikant verstrekte gegevens* zijn opgenooe~. In bijlage V

zijn de gegeven en gemeten wacl..rden [rafisCIl ui tgezet als functie van de

anodestroom.

Buistype K 51 A

I~ (mA) 100 150 200 250 300

T (gemeten) (uK) 21.900 - 20.500 - 18.:00eQ

Tea (:.I.eceTerf) (-K)I 25.300 25.,]00 2'-+ .fOO 23.,,00 22.200

Tabel 3-3

Uit het voorg;aande ziet men, dat de hier bep.c,alde equiv;.,lente ruis

temperaturen voor de K 51 A ca. 18 % lager ligr.en, dan die, welke op

i:;egeven worden door de fabrikant.

* Zie Philips Handbook, electronic tubes, volume Ill.



4. Beschouwingen van enkele foutenbronnen.

Naast de reec;is [,enoemde foutenbronnen met name de tem}Jeratuurs

bepaling van de standaardruisbron, de fouten tengevolge van eventuela

misaanpassingen en drift en/of stoorsignalen bij de mectopstelling,

dient men voorts nog enkele foutenbronnen aan een nader onderzoek te

onderwerpen.

In de gebezigde formule Yoor de berekening yan de equivalente ruis

temperaturen van een gasontlading, n.l.

T = B T - (B - 1) T,eq 5 0
(4,1)

komt naast de temperaturertT en T de verzwakY~ngsfactorB voor. Volgens
S 0

de fabriekagegevens is de nauwi:~eurigheid van de gecalibreerde golf-

verzwakker:

+ (0,02 + }C • 0,002) db,

waarin)t het aantal inge8Ch~{elde db's voorstelt.

Uit de ruismetingen aan de K 51 A blijkt, dat de benodigde verzwakking

ca 13 db bedraagt, zodat ~eldt

a db = 13 ~ 0,046 db, m.2.W. een fout van ca 1

Door de fabrikant is puntsgewijze de r~e~ping van de bo1fpijpverzwa1Jter

als functie van de stand van de rnicrometerscbroef gegevRr..

Ter controle is met behulp van een meetopstelling, omschreven in de

bijgaande appendix, de verzwal'.:king van deze golfpijpverzwa:;..Ler gemeten

met een tweede nauw~:eurig gecalibreerde verzwakker (zie appendix bIz.

A-7 e.v.).

In jijlage IV zljn de gageven en gemeten l~o .len, beide vermeerderd

met 0,1 db tengevolge van de verliezen in de nulstand (insertionloss),

uitgezet als functie van de stand van de microbeter. Bij de bell1eten

kromme is de micrometerschroef vanaf de uiterste st<':"'1d, ;~5 /full, ingesteld

op een lagere bepaalde waarde. Up deze oanier is namelijk 0e solfpijpver

zwakker 001'- gebruikt bij de uitvoerinr; dar ruismetinp;en. Vervolgens

is in bijlage IV de gelllid-:lelde YI.:larde van de ~;et~even en de t'elll'3ten ~roIi1Ille

bepaald, Yoorge15teld door krOIDl!ie ( 3). Van deze l:ro'me is nu sebruik ge

maakt om de verzwakking bi j de ui tgevoerde ruis.::.le tini'~en te bepalcn.

De maximale afwijking bij ca 13 db bedraagt ca 0,06 db, dus

a dB = 13 + 0,06 db,



hetgeen een fout van ca 1,5 % betekent.

Voorts dient in de verzwakkinbsfactor B het verlies tengevolga van de

leidingen (golfpijpwanden) verdisconteerd te zijn, zorlat in principe

de met de gecalibreerde verzwakker bepaalde demping ~et dat verliee

gecorrigeerd moet worden.

a. Correctie van de YerzwakY~n~sfactorB.
---------~-~-----~------------~----------

Voor de verliezen tengevolge van niet-ideael geleidende goltpijp

wanden kan men de volgende formule afleiden (zie lit. 7, blz. 105 e.v.),

welke geldt voor rechthoekige koperen golfpijpen oevuld ~et een verlies-

vrij medium:

0( eu = db/meter (4,2)

Hierin atelt A voor de golflengte in de vrije ruimte, uit~edrukt ino
em, a en b resp. de grootate en de kleinste afmeting vEIn de rechthoekige

doorsnede yan de golfpijp, uitgedrukt in em, en E
r

t:Je dielektrische

constante van het medium. Beschouwt men ~e situutie met lueht als nedium

dan kan men ~ = 1 stellen.
r

Na enige omwerking van formule (4,2) vindt men:

db/meter

a
b ~ + 0,416 ~ 3

). 3/2
o

0,208
0( Cu =

Ao \
met ~ = /2a en a, b en ~o in em.

Voor de in dit geval ~ebruikte 10-cm golfpijp gelden de volgende

afmetingen a = 7,21 cm en b a 3,4 em. Kiest men een werkfrequentie yan

3000 l-iHz, dan is A = 10 cm. Na substitutie van deze waarden in de
o

formule (4,3) yindt men voor de verliezen bij kamertemperatuur:

0( eu = 0,009 db/fa

Aangezien de wandverliezen evenredig z~Jn metVJP~~ waarin f de aoort

gelijke weerstand en~de permeabiliteit van net beschouwde metaal zijn,

kan men de wandverliezen ~ voor andere metalen eenvoudig bepalen met be

hulp yan de volgende tormule:

0(- 0( V f·,P
- Cu· '?cu· PCu • (4,4)

waarbijf en./"de grootheden van het beschouwde materiaal zijn.



Voor de soortgelijke weerstand bij kamertemperatuur van de verschillende

metalen kan men de volgende waarden vindeA (zie lit. 8. bIz. 2665 e.T.).

terwijl. indien de permeabiliteit van deze metalen 1 gesteld wordt. met

behulp van formule (4,4) de volgende waarden voorC<.de demping per meter,

gevonden worden (tabel 4-1):

Metaal Cu Messing Ag Pt

f y.S\cm) 1,72 7 1.6 10,0

a( ( db/m) 0,009 :::: 0,018 < 0,009 ::: 0,022

Tabel 4-1.

Gemakshalve is in tabel 4-2 voor bepaalde dempingen, 0( db' het hieraee

overeenkomend procentueel energieverlies aangegeven. Hierbij is gebruik

gemaakt van de formule

o{db = 10 log

waarin~db de demping van een vierpool, bijv. 1 meter golfpijp.P1 het

ingangsvermogen enP
2

het uitgangsvermogen voorstellen, terwijl teveDs

aangeDomen is. dat de in- en uitgang van de vierpool goed aaugepast zijn.

Cl(db(db) 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1

P1/P2 1,002 1,005 1,009 1,014 1,019 1,023 1,<;>42 1,072 1,097 1,112 1,26
PZIP1 0,998 0,995 0,991 0,986 0,981 0,977 0,955 0,933 0,913 0,891 0,794-

% verlies 0,2 0,5 0.9 1.4 1,9 2,3 4,5 6,7 8,7 10,9 20,6

Tabel 4-2.

Uit tabel 4-1 ziet men.dat de demping van 1 meter inwendig verzilverde

golfpijp~0~009 db is, hetgeen volgens tabel 4-2 een energieverlies van

< 0,2 % betekent.

Daar bij deze metingen de gebruikte golfpijp verzilverd is en de

benodigde lengte bovendien nog korter dan 1 meter is,kan men stellen,

dat een correctie van de verzwakkingsfactor B tengevolge van de wandver

liezen gevoeglijk buiten beechouwing kan worden gelaten.

In i 3 b is reeds vermeld. dat de nauwkeurigheid van de wigteaperatuur

van de standaardruisbron ca 1 %bedraagt. Daarnaa.t dient de temperatuur

T a van de atandaardbron gecorrigeerd te worden tengevolge van wandverliezen.



In het gebied van het golfpijpcircuit, waar een temperatuurs-grad1ent

heerst (vanaf het einde der wig tot de gekoelde golfpijpwand), wordt

enerzijds een gedeelte Tan het door de standaardbron uitgezonden ruis

vermogen geabsorbeerd tengevolge van de verliezen in de niet-ideaal ge

leidende wanden, terwijl anderzijds een zeker ruisveraogen wordt toe

gevoegd door de niet verlies-vrije wanden.

De met platina-folie bedekte golfpijp in de oven heeft over een

lengte van ea 15 em nagenoeg dezelfde temperatuur ale de wig. Het door

de wand geabsorbeerde ruisvermogen is derhalve gelijk aaa het door de

wand afgegeven ruisvermogen.

Over een lengte van ea 35 em treedt eehter een temperatuursgradient

op (van 1000° C naar~20o C).

Voor een transmissielijn, die aan een zijde aangesloten is op een

aangepaste bron op temperatuur T1 , terwijl de lijn zelf op temperatuur

T2 15, geldt, indien de Termogensversterk1ng van de lijn gegeven wordt

door:

waal'in F het besehikbare uitgangsvermogen, F het besehikbare bronTer-
o

mogen,o( de dempingsconstan.van de lijn in nepers en I de lengte TaB

de lijn voorstellen (zie lit~blz. 16), voor het beschikbare uitgangs

vermogen:

(4,5)

In dit geval is T2 een functie van de plaats (x), terwijl 0<. een funetie

van T2 t dus ook een funetie van x is.

Zouden nu de funeties T2 (x) enc(x) bekend zijn, dan zou het

aan de uitgang beechikbare vermogen met behulp van integreren te be

palen zijn, waaruit dan de correctiefactor voor T (bron) zou Tolgen.s
Een aanzienlijke vereenvoudiging zou kunnen worden bereikt door

een min of mear geidealiseerde besehouwing, waarbij naael1jk zowel T2
alsO( lineaire functies van de pleats x zouden zijn.

Men kan evenwel ook het volgende hypothetische geval besehouwen.

De wandverliezen zijn evenredig ~et de wortel uit de soortgelijke weer

stand,n.l. Vj'. Aangezien .fPt stijgt bij toenemende temperatuur, zullen

de wandverliezen bij de hoogste temperatuur het grootst zijn. Onderetel

nu, dat het gehele temperatuurs-overgangsgebied (lengte ca 35 CII)Op eea

homogene temperatuur van 1000° Cis, waarbij de wand aIleen maar energie



zou absorberen en zeIt niet zau uitstralen. Voor de soortgelijke weer

stand van platina bij verschillende temperaturen zijn de volgende waar

den gevonden. (zie lit. 8. bIz 2669):

T ( 0 c) 0 100 200 400 800 1000 1200 1400

.f (p. .n em) 11.05 14.1 17.9 25.4- 40.3 47.3 52.3 58

Tabel 4-3.

Uit tabel 4-3 ziet men. datfpt 0 = 47.3,/"'Slea.
Eieruit voIgt dus dat: 1000 C

=~:z:

1.72
27.5

Volgens formule(4.4)geldt nUt indien de permeabiliteiten 1 gesteld worden.

voor de demping per ~eter van Pt bij 10000 c:

=o(cu V"27 ~5' = 0,047 db/meter.

De hier in rekening te brengen lengte bedraagt ea 35 em. zodat dit ver

lies 0.35 x °.047 = 0.017 db zou bedragen. hetgeen een vermogenverlies

van <0,4 % zou betekenen.

In werkelijkheid zal dit wandverlies kleiner z1Jn door de dalende

temperatuur in het overgangsgebied. terwijl bovendien de wand zeIt ook

nog ruist.

Op grond hiervan kan men concluderen. dat ook deze correctie van

Ts achterwege gelaten kan worden. daar de temperatuur Ts zeIt slechta

op ca 1 %nauwkeurig is.

Tenslotte zij nog vermeld, dat het doen van vele waarnemingen zal

leiden tot een steeds grotere nauwkeurigheid. aangezien de nauwkeurig

heid toeneemt met de wortel uit het aantal waarnemingen.

Resumerend kan gesteld worden. dat bij deze ruistemperatuurmetingen

de nauwkeurigheid 3 tot 4 % zal bedrage~.

5. Conclusies.

De gerealiaeerde opstelling van de standaardruisbron maakt het

mogelijk de ruistemperaturen van gasontladingsbuizen in de 3000 ~mz



band met een nauwkeurigheid van 3 tot 4 % te bepalen. Aan de hand van

de uitgevoerde metingen kan men concluderen, dat de ruistemperatuur van
o

de K 51 A bij de nominale stroominstelling van 200 mA 20500 ! 700 K

bedraagt.

Verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht door een ruisarae,

parametrische versterker voor 3000 !~z in de meetopstelling op te

nemen, terwijl voorts het gebruik van een balansmengtrap de metingen

ten goede zou kunnen komen.

Eindhoven, mei 1964.
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APPENDIX

1. De modulator.

De geconstrueerde modulator bestaat uit een combinatie van een

varactorschakelaareneen circulator, beide uitgevoerd in een coaxiale

vorm met een karakteristieke impedantie van 50 SL. Fig. A-1 geeft hier

Yan een echematische voorstelling.

v = Yaractorschakelaar

C = circulator

K =kortsluitzuiger

D =yaractord1ede

A = kar~teri8ti~eafsluiting

r-- --- - - WI
I

I I
I
I
I
I

____ }\QI"'''''''·'''9\-W''Qp.

I
I
~

1"
~o~I-+ p ..._....-+-~ ...
(o.n:

Fig. A-1.

De lijn b wordt afgesloten met een varactor D. Bedraagt de voorepanning

op de varactor 0 Vdan is de diode-capaciteit groote De lijnlengte b

wordt nu zo gekozen, dat de getransformeerde admittantie in Peen zuiTere

conductantie is van een hoge waarde. Dit betekent,dat voor deze situatie

in Peen kortsluiting optreedt. Deze toestand correspondeert dUB met

de sperpositie van de varactorechakelaar. In deze toestand is de inTloed

van de kortsluitzuiger K nagenoeg te verwaarlozen.

Geeft men de varactor een negatieve voorspanning dan is de diode

capaciteit klein. In P ziet men dan een admittantie, bestaande uit een

kleine conductantie en een grote susceptantie. De lijnlengte a van de

kortsluitzuiger K wordt nu zodanig gekozen, dat de genoemde sUBceptantie

genivelleerd wordt. De varactorschakelaar bevindt zich nu in de door

laatpositie (zie lit. 9).
Het te meten ruissignaal wordt aan de ingang van de schakelaar

toegevoerd, terwijl aan de uitgang van deze schakelaar een circulator

wordt a~nge6loten. De circulator laat de binnenkomende signalen door

volgens de aangegeven pijlrichting, dus van 1 naar 2, van 2 naar 3 en

van 3 naar 1. De doorlaatdempingen voor deze richtingen bedragen ca 0,2 db.

In olllgekeerde richting worden nagenoeg geen signalen doorgelaten; de sper-



demping voor deze richtingen bedraagt ca 30 db. Hen verbindt nu ingang

"1" van de circulator met de varac torschakelaar, ingang "2" met de

mengtrap en ingang "31/ met een reflexievrije afsluiting A (Zo = 50.n. )
op kamertemperatuur. Voorts is de ruissignaalbron aan de ingang goed aan

gepast.

Onderstel, dat de varactorschakelaar in de doorlaatpositie staat

(D = - V ) , dan zal het ing~lgsruissignaalvia de schakelaar en via
sper

de circulator (vanai ingang "1" naar "2/1) de mengtrap bereiken. Het ruis-

vermogen van de karakteristieke afsluiting A wordt nu via de circulator

(vanaf ingang "3" naar "1") en de schakelaar geabeorbeerd door de aange

paste ruissignaalbron. Dit ruisvermogen zal derhalve de mengtrap niet

bereiken.

Staat de varactorschakelaar in de-sperpositie (U = 0 V), dan zal

het ingangsruissignaal worden gereflecteerd. Eveneene wordt het ruie

vermogen van de karakterietieke afsluiting A, dat via de circulator

(vanaf ingang"3" naar "1") de echakelaar bereikt, gereflecteerd.

In deze sperpositie zal derhalve dit ruisvermogen via de circulator

(vana! ingang "1" naar /12 11 ) de mengtrap bereiken.

Schakelt men nu de varactor periodiek met een blokspanning van

600 Hz, dan zal aan de uitgang van de modulator een in amplitudo gemo

duleerd ruiesignaal ontstaan. De modulatiediepte is hierbij afhankelijk

van het verschil tussen het ruisvermogen van de ruissignaalbron &an de

ingang en het ruisvermogen van de karakteristieke afsluiting A.

Transformeer de varactoradmittantie over een lijnlengte b (zie

fig. A-1) naar het punt P en de kortsluitzuiger Kover een lijnlengte

a eveneeDB naar P. Men stelt nu de Born van deze twee getransformeerde

admittanties voor door

G + j B = Y

Stelt men voorts de aangepaste signaalbron aan de ingang van de schake

laar voor door een conductantie G parallel met een stroombron G U.,
o 0 ~

terwijl het aangepaste belastingacircuit (de ingangsimpedantie van de

circulator)eveneens voorgesteld wordt door G , dan komt men tot het
o

volgende vervangingsechema.



y

Fig. A-2.

Men definieert nu de vermogensversterking v als de verhouding van

het werkelijke uitgangsvermogen P u tot het beschikbare vermogen Fa' dua

p
u

v = .- •p
a

Voor het beschikbare vermogen P geldt:a

(A,1 )

1
= ~

(A,2)

Voor het uitgangsvermogen vindt men:

P = U Uu u u
•

G
o •

Uit fig. A.2 voIgt, dat

G U.
o 1.

U =........~"..".;;;..,....
u G +Y+Go 0

zodat geldt:

=
u.
~

2 + Y/G
o

=

III

u. u.
1. ~

G
o • (A,Lt)

Voor de vermogeneversterking v geldt derhalve:

P
u

v = V
a

= • (A,5)

Stelt men vervolgens a = 1/v en ~ = 10 log a = 10 log 1/T, dan vindt

men voor de demping 0( van de schalteling van fig. A-2, uitgedrukt in db:

I

(2 + G/G)2 + (B/G)2e( = 10 log ..;;o:-,..4 --=o~

Wil men nu de demping van de schakelaar berekenen, dan moet de ge

transformeerde admittantie Y bepaald worden. Met behulp van de smith-



kaart kan dit op een eenvoudige Manier geschi~den.

Voor deze schakelaar. waarbij gebruik is gemaakt van de varactor,

type S.V.C. 11, zal dit worden uitgevoerd. Van deze varactor zijn de
•volgende gagevena bekend:

..... UCv)

5.3.n
3 pF

1 pF

R =a
C =o
C_15 =

Fig. A-3.

Hierbij is Co de diode-capaciteit bij een spanning U =OVen C_u de

diode-capaciteit bij een sperspanning -U. Wijzigt men namelijk de Yoor

spanning over een varactor-diode. dan zal tengevolge hiervan de diode

capaciteit veranderen (fig. A_3).

Wordt de varactor-diode voorgesteld door een weerstand R in serie

met een capaciteit C, dan kan men de impedantie bepalen resp. voor de

doorlaat- en de sperrichting van de schakelaar.

a De doorlaatrichting (D = - 15 V):

Kiest men voar de werkfrequeJltie 3000 MHz dan geldt voor de impedantie

in de doorlaatrichting 40

1
+ =

j W C-15
10

12
5,3 + 9 =5.3 - j 53.

j21f"3. 10.1

Reduceert men nu deze impedantie ZD voor een karakteristieke impedant1.

Zo = 50 st, dan geldt:

zD = ~/ZO = 0,106 - j 1.06

b De sperrichting (U =0 V):

Voor de impedantie in de sperrichting Z geldt:
s

Z
s = Rs

+ ..,.-...;,1--,._
j Go) C

o
= 5.3 + = .5,3 - j 17.7

Na reductie wordt dit:

z = Z /Z = 0,106 - j 0,354s l!l 0

• Zie varactorgegevens van General Electric Company L.T.D.of England.



Men kan nu de totale, in het punt P van de varactorschakelaar (zie fig.

A-1) getransformeerde admittantie n.l. y = g + jb bepalen uit de smith

kaart (zie bijlage A-I). Hierbij gaat men als volgt te werk:

a. Transformeer zs' 6) , over een lengte blA naar punt ® op de reeele

as. Men vindt hieruit b/ >. = (0,055 + n 12).

Voor A = 10 em geldt derhalve b = (0,55 + 5n)cm (n: 0,1, 2, ••• )

Gaat men over op admittanties, dan komt men op de smith-kaart

in punt 0 terecht.

b. Transformeer ZD' (]) • over dezelfde lengte b. ~en komt dan in punt

® terecht. Gaat Illen over op admi ttanties dan verplaatst punt ~

zieh naar punt (i) . Met de kortsluitzuiger wordt nu een zodanige

lijnlengte a gekozen, dat punt <V versehuift naar punt ® op de

reeele as. Uit de smith-kaart volgt dan alA = (0.173 + n/2)

( n = 0,1.2,3 ••• ). ofwel voor A= 10 em: a = (1.73 + 5 n) cm.

Ten gevolge van de kortsluitzuiger op afstand a zal in de sperpositie

de admittanti.e in punt P verschuiven van punt· (2) naar punt ([) •

In de doorlaatrichting vindt men dUB .voor de totale admittantie

in het punt P (zie fig. A-1) van de varactorschakelaar (punt (§) in de

smith-kaart) :

YD
- - Y =YO - D tot in P

0.23. (imaginaire deel is nul ten

gevolge va. de lijnlengte a)

In de sperrichting vindt men voor de admittantie in punt P
(punt ~ in de smith-kaart):

Ys
Yo = YB tot in P = 10 - j 1.9 •

10 log (2 + 0,23)2 4= 4- z 10 log 1,2 =

0,9 db,

(B=o): 2

1 (2 + GIG )og 0

4

Substitueert men de gevonden waarden voor de admittanties in punt

P resp. voor de doorlaat- en sperrichting in formule (A.6). dan vindt

men voor de de.ping in

a. de doorlaatrichting

o(D = 10

b. de sperriehting

(2 + GIG )2 + (BIG )2 2 2
C<S = 10 log 0 4 0 = 10 log (2 + 10)4 + (1.9) = 10 log 36.9=

15.7 db.



In fig. A-4 is de gemeten demping voor de sper- en doorlaatrichting ale

functie van de frequentie geschetst.

,,-
/

/

~ =
s

tJ( =o

de.ping in de

sperrichting

dellping in de

doorlaatrichting.
/

/,

.....

10

- --o ~f
a~lo t~.o a9Cjo ~ooo SO\O ~o2.0 .o~M\ot,

Fig. A-4.

De minimale doorlaatdemping bedraagt ca 1,1 db, hetgeen redel;jk over

eenstemt met de theorie; de maximale sperdemping bedraagt ca 21 db, het

geen aanzienlijk hoger is. }Iogelijk wordt dit veroorzaakt door sen

spreiding in de gegeven varactorgrootheden.

Bij de constructie van de varactorschakelaar is gebruik gemaakt van

een enigzins gemodificeerd T-stuk van General Radio.

Fig. A-5 geeft een schets van de varactorhouder aan het einde van lijn

b. De anode van de gebruikte varactor is verbonden met de binnengeleider

van de coaxiale leiding en ligt via de kortsluitzuiger K op aardpotentiaal.

De kathode is geisoleerd uitgevoerd voor het stuursignaal van 600 Hz,

terwijl capacitief een hoogfrequente kortsluiting is gerealiseerd.

p

P = General Radio plug

V = varactor (a = anode k =kathode

T = teflon isolatie en tevens hoog-

frequente kortsluiting.

Fig. A-5.

Met behulp van een schmitt-triggerschakeling is een positieve blok

spanning afgeleid uit de sinusvormige uitgangsspanning (600 Hz) van een

generator. Deze blokspanning van 600 Hz wordt toegevoerd aan de kathode

van de varactor. Aldus verkrijgt men de 600 Hz modulatie.
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De nauwkeurigheid bij de bepaling van de equivalente ruistemperaturen

van gasontladingsbuizen is in grote mate afhankelijk van de nauwkeurig

heid van de gebezigde gecalibreerde golfpijpverzwakker (zie fig. 1a en 1b).

Derhalve is een meetopstelling gerealiseerd. waarbij de verzwakking van

de golfpijpverzwakker vergeleken is met een tweede nauwkeurig gecali-.,
breerde verzwakker • Fig. A-6 geeft de meetopstelling in blokschema.

( zie lit. 10).

V. V.1

OSl!o

Fig. A-6.

+ H.F· 2 =
middenTrequent verster
ker (60 MHz,50 db,B =
7.5 MHz)

D = detector

V = versterkertrap

T.D.= topspanningsdetector

Osc.= oscillograaf

V.V1= te ijken verzwakker

V. V2=* geijkte verzw~er.

A4 =vaste golfpijp
verzwakker

C =circulator

Z =50.n.o
L.O.locale oscillator

H =mengtrap

01 =golfpijp-coaxiaal
overgang

=gol!pijp-coaxiaal
overgang

=variabele coaxiale
verzwakker

=vaste coaxiale
verzwal::ker

S.G.=signaalgenerator

U1 =richtingsisolator

U2 =richtingsisolator °2

RK1 =richtingskoppelaar
A

3
=vaste golfpijp

lU'-2 =richtingskoppelaar verzwakker

F.~.=frequentiemeter

De te ijken variabele verzwakker V.V.1. is opgesloten tuesen twee vaste

golfpijpverzwakkers. A
3

en A4 • van ca 10 db. De reden hiervan is om

* Fabrika;:it: Airborne Instruments Laboratory. type I-F. l'recision Attenuabr

nauwkeurigheid: 0.005 db per db.



eventuele routen in de meetresultaten tengevolge van kleine reflexie

veranderingen bij varieren van de verzwakker V.V.1. te vermijden.

De Geijkte variabele verzwWd~er V.V.2. is ontworpen voor een werk

frequentie van 60 MHz en heeft dan een in- en uitgangsimpedantie van

50Jt • Twee middenfrequentversterkers met een centrale frequentie van

60 ~lliz, een bandbreedte van 7,5 MHz en een versterking van 50 db zorgen

voar voldoende versterking van het meetsignaal.

De werking van~ schakeling van fig. A-6 is als volgt: Met behulp

van de frequentie~eter F.M. wardt de frequentie van het signaal van de

;enerator B.G. ingesteld op 3000 ~mz. De grootte van dit signaal wordt

met de variabele verzwakker A1 op de gewenste waarde gebracht en via

de te ijken verzwakker V.V.1. en de circulator C toegevoerd aan de meng

trap 11. Het signaal van de locale oscillator 1.0. wordt via een richtings

koppelaar eveneens toegevoerd aan de mengtrap M. Met bebulp van een 'zaag

tandvormige spanning wordt de frequentie van het 1.0. signaal periodiek

gevarieerd van ca 2980 tot ca 3020 MHz. De circulator C voorkomt de

terugwerking van het oscillatorsignaal op het voorgaande gedeelte.

Van de mengproducten in de mengtrap M worden alleen die signalen, waar

van de frequenties liggen binnen de middenfrequentieband van de twee ver

sterkers M.F. 1 en M.F. 2 ,versterkt. Bij de detector D ontstaat nu een

gedete~e~despanning,waarvande vorm bepaald wordt door de doorlaatkromme

van de twee middenfrequentversterkers, terwijl de herhalingsfrequentie

van deze spanninl gelijk is aan die van de zaagtandvormige spanning.

Na versterking wordt deze spanning toegevoerd aan de oscillograaf, Osc,

zodat de doorlaatkromme van de versterkers dus zichtbaar ~~emaakt kan

worden, terwijl bovendien deze spannning wordt toegevoerd aan een

topspanningsdetector, T.D. Zen in dit detector circuit opgenomen ge

voelige lichtvlekgalvanometer dient als uiteindelijk indicatie-instrument.

Bij de ijking gaat men als volgt te werk:

De te ijken verzwakk.er V.V.1. wordt in de "nul" stand geplaatet, en de

geijkte verzwakker V.V.2. op b.v. 25 db.Eet de variabele verzwakker

A1 .t.lt men nu bet ingangssignaal z6 in , dat de uitslag van de licht

v~l(&alvanometer b.v.5J4A bedraagt. Vervolgens stelt men de geijkte ver

zwakker V.V.2. in op b.v. (25 - x) db; de te ijken verzwakker V.V.1.

wordt nu zo ingesteld, dat de uitslag van de lichtvlekgalvanometer weder

o~ 5~A bedraagt. De hierbij behorende stand van de micrometerschroef

instelling van de te ijken verzwakker V.V.1.komt dan overeen met x db.

Bij dezelfde waarde van x zijn deze metingen enige malen herhaald en

daarna uitgemiddeld, terwijl bovendien de metingen' zijn uitgevoerd voor

diverse waarden van x.



Elucele opmerkingen:
-------~----------

1. Qc beter betrouwbare en reproduceerbare metingen te krijgen wordt in

verband met de frequentiedrift de frequentie van het klystronsignaal

van de locale o6c~llator periodiek gevarieerd met behulp van een

zaagtandvormige spanning; deze spanning wordt toegevoerd aan de

reflector Tan het klystron.

2. Om de stabiliteit van de meetopstelling te vergroten zijn twee in

serie geschakelde netspanningsstabilisatoren opgenomen, terw~jl Toorts

de gloeidraden van de middenfrequent verHterkers gevoed worden net

behulp van gelijkstroomvoedingsapparaten.

3. Het signaal van de signaalgenerator S.G. is cusdanig verzwakt, dat

een verdubbeling van het uitgangssignaal dezelfde meetresultaten op

leverde, zodat eventuele foutieve invloeden van niet-lineaire elementeD

in de meetopstelling verwaarloosd kunnen worden. Bovendien moet hier

bij een bepaald "werk"gebied van de geijkte verzwakker V.V.2. worden

gekozen, aamelijk beginnend aet de verzw~~er V.V.2. in de .taad

25 db resp. 30 db van de schaalwaurde.

4. Bij een verandering van de instelling van de verzwakker V.V.1. en

V.V.2. is steeds ~'nzelfde draairichting aangehouden om eventuele

fouten tengevolge van de "dode slag" van het bewegingsmechaniSJlle te

nivelleren.

Neetresultaten.

Tabel A-1 geeit een aantal waarnemingen, waarbij de beginstaad

St.1 van de geijkte verzwakker V.V.2. 25 db bedroeg, terwijl de stroom

I g van de lichtvlekgalvanometer resp. 2,5 en 5~A bedraagt. Voorts

vindt men een serie metingen met de beginstand van V.V.2. op 30 db bij

een galvanometerstroom van 2,5~A. In de laatste koloID vindt men de

gemiddelde waarden van de drie meeteeries.



I =2, 3-"A Ig=2,~ I g= 2,5pA
g

V.V.2(db) anb
V. V.1(mm) V. V.1(nua) V.V.2(db) a db V.V.Hmm) V. V .1(mm)

stand van stand van staAd 'Van
l1l.ierom. microm. mierom. gemiddelde

St.1 St.2 1-2 schroer schroer St.1 st.2 1-2 schroer waarde

25 A l~ ,., 7,:;07 7,301 30 23 7 7,309 7,306)/)

.?~
A,., c;, 7,831 7,836 30 22 8 7.839 7,835.. L"

,'" 1 (: 9 8,327 8,331 30 21 9 8,347 8,355_.J

25 15 10 8,814 8,812 30 20 10 8,814 8,813

(?~ 1+ 11 9,262 9,275 30 19 11 9,273 9,270

25 13 12 9,708 9,717 30 18 12 9,719 9,715
~c; 12 13 10,142 10,149 30 17 13 10,148 10,146- ~.

25 11 14 10,556 10,563 30 16 14 10,558 10,559

25 10 15 10,959 10,962 30 15 15 10,958 10,960

25 9 16 11,353 11.359 30 14 16 11,356 11.356

Tabel A-1

Bij de na'Volgende metingen is de beginstand(stand"1?van de geijkte ver

zwakker V.V.2. gelegd bij 25 db, terwijl de stroom van de lichtvlekgalvano

meter ingesteld is op 2,~A. Bij de metingen is de volgende afwijking

van de te ijken verzwakker V.V.1. geconstateerd:

Draait men de micrometerschroef van V.V.1. vanaf de stand ° mm naar

een bepaalde stand , bijv. 10,000 mm, dan vindt men voor de bijbehorende

demping 12,62 db. Draait men evenwel de verzwakker V.V.1. van °121m at

eerst naar de maximale stand (25 mm) en daarna vanaf 25 121m naar 10,000

mm, dan vindt men voor de bijbehorende demping 12,72 db. Dit versehil

van ca 0.1 db wordt niet veroorzaakt door een zogenaamde "dode slag"

in het mechanisme, aangezien kleine variaties rond 10,000 mm in beide

draairiehtingen direct veranderingen in de verzwakking veroorzaken.

Mogelijk wordt de absorbtiewig bij bewegingen over grotere afstanden

in beide richtingen enigzins getordeerd, waardoor het gemeten verschil

zou kunnen ontstaan.

Derhalve zijn er twee series metingen uitgevoerd n.l. 'en waarbij

een te meten stand benaderd is vanuit de stand ° mm, en 'en waarbij

een bepaalde stand benaderd is vanuit de stand 25 mm. Voor deze

beide gevallen is de ijking uitgevoerd in het gebied van ° tot 20 db,

waarbij voor ieder meetpunt een drietal waarnemingen is gedaan; van

deze drie meetpunten is de gemiddelde waarde bepaald (zie tabel A-2).



I~ = 2,5.1"" A Vanaf 0 mm naar bep. stand Vana! 25 111m naar bep. stand

V.V.2(db) &db V. V.1 V. V.1 V. V.1 V. V.1 V. V.1 V.V.1 V.V.1 V.V.1

St.1 St.2 ot1Sfi: 1(mm) 2(.IIl1Zl1 3(u1 Ge!l~~l 1(mm) 2(mm) 3(JIUI) Gemfiil

25 24,9 0,1 0,892 0,886 0,889 0,806 0,810 0,808

21:) 24.5 0.5 2.030 2.054- 2.067 1 ..888 1 899 1.8cr~

25 24 1 2.850 2.832 2.841 2.719 2.712 2.715

25 23 2 3,967 3,952 3,947 3,955 3,827 3,827 3,836 3,830

25 22 3 4.808 4.824 1+,816 4.694 4,700 4.697

25 21 4 5,539 5,524 5,534 5,532 5,415 5,420 5.428 5,423

25 20 5 6,174 6,182 6,178 6,085 6,085 6,085

25 19 6 6,765 6.759 6,765 6.763 6.679 6,671 6,683 6.678

25 17 8 7.844 7.840 7.848 7.844 7.7T; 7.760 7.772 7.768

25 16 9 8,350 8,342 8,345 8,-346 8,280 8.271 8,278 8.276

2S 1C5 10 8.822 8.819 8.826 8.822 8,771 8.762 8,765 8.766

25 14 11 9,279 9,279 9,284 9,281 9,281 9,231 9,232 9,233

25 13 12 9.728 9.726 9.739 9.731 9.731 9.678 9,679 9.682

25 12 13 10,153 10,155 10,163 10,157 10,116 10,118 10,116 10,117

25 11 14 10.570 10.576 10.576 10.574 10,535 10,534 10,531 10,532

25 10 15 10,973 10,977 10,980 10,977 10,943 10,936 10,945 10,945

25 9 16 11,363 11,365 11,368 11,365 11,338 11,340 11,340 11,339

25 7 18 12,125 12,117 12,108 12,117 12,094 12,095 12,096 12.095

25 5 120 12,828 12,835 12,834 12,832 12,804 12,810 12,808 12,807

Tabel A-2.

Tenslotte zijn nog enkele metingen gedaan, waarbij de te ijken ver

zwakker al of niet in de meetopstelling van fig. A-6 is opgenoaen.

Zonder de te ijken verzwakker V.V.1. is met de geijkte verzwakker V.V.2.

in de stand 25 db ~. galvanometerstroom ingesteld op 2,5~A. Vervolgens

is de te ijken verzwakker V.V.1. weer in de opstelling geplaatst en is

met behulp van de verzwakker V.V.2. de stroom weer ingesteld op 2,5/" A.

Net de verzwakker V.V.2. kan nu de totale tussenschakeldemping tenge

volge van V.V.1. worden bepaald.

Dit is uitgevoerd voor enkele instellin~en van de micrometerschroe!

van V.V.1. Uit een aantal metingen hebben .e de volgende gemiddelde

resultaten gevonden (tabel A-3).



Stand van a db Gemeten totale

Draairichting microm;schr~ volgens tabel A-2 tussensch.demping

0,000 0 0,1 (25 - 2lf.,9)

vanaf 0 mIll 8,822 10 10,1 (25 - 14,9)

VL:..l::l f
,..,

miLl 10,977 15 15,1 (25 - 9,9)\ )

..,lanaf 25 mm 8,766 10 10,1 (25 - 1~,9)

van;;.:.f ?,-
:.illil 10 , 9lf.1 15 15,1 (25 - 9,9)-/

Tabel A-3.

Op grond hiervan kan men zaggen, dat voor de totale demping van de ver

zwakker V.V.1. de waarden van a db uit tabel A-2 met 0,1 db vermeerderd

uoeten worden. In de bijgaande grafieken (bijlagen A~I) zijn nu de

diverse gemeten waarden van de demping vanV.V.1. uitgezet als functie

van de stand van de micrometer. Tevens zijn hierin uitgezet de door

de fabrikant verstrekte gegevens (zie tabel A-4),

f = 3000 1"liI z + 20 lJIHz Insertionlos6 0,1 db-
a

db 2 l~ 6 8 10 12 1lf. 16 18 20

/;licrom. 3,959 5,525 6,720 7,S05 8,774 9,648 10,462 11,245 11,988 12,658

In bijlage IV vindt men deze gegeven kromme vermeerderd met 0,1 db en

tevens de gemeten kromme vanaf 25 rom volgens tabel A-2, eveneene ver

meerderd met 0,1 db. Uit deze twee krommen is de gemiddelde waarde

van beide gekozen om gebruikt te worden bij ruismetingen.



Bijtagc A-I

iI', ,.;purichti~~_~~:
Is ; 0,1(. f7 - j O,J 54 - G)
T.J.1,. lijnlengte b- r.!)
A(hrd~tan:ic ;Ji p .... t")

''-'
T • t·:',.. 'L \.g.•. 'J ' "ef\9.e a- ~

~I'\ L' 00 r laa '.!:.!~.!h9 «u:· \!t-V ~

1:['::'[.,106- j 1,06 - (iJ
T·S:1. lijnteftste It _ @
1~~rJ'littn"tie in P (l)
T.g.v. tijnle ng te a -~ -V



r



,,, ... ,

,

-t·,,-,,;" ,.. -4-· -"'-__ I--, L._-+_.".J..".,, j_.... "'.
! ;

,- ---'if "

'I
' ""

:"" j

•...,:1.I'U'
",~,.,.

"I '
. rc: • '[,,IT, ',1 :'I •••,,: T [,

, '"
"

I,.

"", .'.' " .
I, "",' :1 I',' fr': I'

I,
" ' [::." .. : """,' ,.'; ,1",.

•• 1' H l, IL tT :, Ii,

, " '" ;"",,, ,

""L.", '" 1,.,j,,- -1,,,,,,· .. ·

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



~? 9,0 'IS- 1~D 1D~ J1,D lit "'"

/

11, S"'



'" ,

" ~: ; .

_L"1"'ict","'; i
" .:"

''4 f 'D,S' I ff,~ " ,f' 11,0 12,~ .",...,


	Voorblad
	Inhoud
	1 Inleiding
	2 Uitvoeringsvormen
	3 Meetmethoden
	4 Beschouwingen van enkele foutenbronnen
	Literatuur
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Appendix 1
	Appendix 2
	Bijlage A



