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1. INLE In ING

Sinds de ontdekking van de l/f ruis, za'n 50 jaar geleden, zijn er een

groot aantal publicaties over dit onderwerp verschenen. De fysische achter

grond van deze ruis is nog niet bekend. Men probeert zowel langs mathematische

als empirische weg een oplossing te zoeken [1].

Het is bekend dat een D.C. stroom in een weerstand l/f ruis kan opwekken

met een kwadratische stroomafhankelijkheid. Weerstandsfluctuaties zijn een

verklaring voor dit verschijnsel. Met behulp van de bovenstaande afhanke

lijkheid kan de volgende uitdrukking voor de l/f ruis opgesteld worden [2J.

C df = a df
DC f N f

(1.1 )

Hierin is ~V de ruisspanning

V de gelijkspanning over de weerstand

df de bandbreedte waarmee f gemeten wordt

f de frequentie waarop men de ruissterkte beschouwt

CDC een evenredigheidsconstante voor DC-excitatie, afhankelijk

van de soort weerstand.

Volgens Hooge is CDC =

dragers in het sample. De

a -3
N ' met a = 2xl0 en N het aantal vrije ladings-

volgende stap was het toepassen van een wissel-

stroom als exciterend signaal, de z.g. AC-excitatie. Door vermenigvuldiging

met ~R-fluctuaties.wordtde draaggolf gemoduleerd met deze ~R-fluctuaties.

Dit levert zijbanden aan weerszijden van de excitatie-frequentie op, met een

1/~f-spectrum [2,3,4]. Toepassing van AC-excitatie had buiten de verwachte

1/~f-spectra nog een laagfrequent l/f-spectrum tot gevolg [5,6]. Op grand

van ~R-fluctuaties is het voorkomen van dit spectrum tot nu toe niet te

verklaren.

Over het ontstaan van dit l/f-spectrum bij AC-excitatie lopen de meningen

nogal uiteen. Het idee van May en Sellars [7], waarin het l/f-spectrum ont

staat door vermenigvuldiging van 1/~f-ruis en draaggolf, houdt in dat de

spanningsafhankelijkheid van het l/f-spectrum evenredig met v4
zou moeten

veranderen. Dit is door hen niet gemeten en bovendien is de gemeten intensi

teit vele orders groter dan de te verwachte grootte. Uit correlatiemetingen,

o.a. tussen de zijband en het laagfrequent spectrum, beweren Jones en

Francis [8,9] dat toch ~R-fluctuaties de oorzaak zijn. Volgens hen kan een

niet-lineariteit onmogelijk de oorzaak zijn. Jones [10] veronderstelt

thermische effecten, b.v. lokale temperatuurfluctuaties, als mogelijke oor

zaak. Uit het meetgegeven, dat l/f ruisvermogen evenredig is met het totale

hoogfrequent vermogen in de weerstand, bewezen May en Morgan [11] dat
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de ruis niet van ~R-fluctuaties afkomstig is.

Daar uit de literatuur, buiten het aanwezig zijn van het 1/f-spectrum bij

AC-excitatie, niet veel meer gegevens over dit verschijnsel ter beschikking

staan is het zinvol hierover meer informaties te verzamelen. De gedachten

gaan uit naar metingen van dit spectrum over een breder bereik dan tot nu

toe het geval is. We willen ons ook een beter beeld vormen van de spannings

afhankelijkheid van dit spectrum en van de verhouding tussen de sterkten van

het 1/f- en 1/~f-spectrum bij AC-excitatie. Er zal een poging gedaan worden

het AC-excitatie-signaal te vervangen door hoogfrequent witte ruis, beperkt

in bandbreedte. Als nu bij deze ruisexcitatie een 1/f-spectrum gemeten

wordt, dan kan bij voorbaat frequentietranslatie tussen een draaggolf en zij

band worden verworpen, daar de zijbanden zeker geen 1/f verloop bezitten.

Vervolgens zal gezocht worden naar een model dat de aanwezigheid van het 1/f

spectrum bij AC-excitatie kan verklaren, want het juiste model ontbreekt nog.

2. ENKELE MEETASPECTEN BIJ HET METEN VAN 11f RUIS MET BEHULP VAN HOOG

FREQUENTE SIGNALEN

Bij hoogfrequent excitatie kan het sample niet rechtstreeks op de ingang

van het standaard-1/f ruismeetsysteem worden aangesloten, zoals bij DC

excitatie het geval is. Nu doet zich n.l. het probleem voor dat het hoog

frequent signaal, dat veel groter is dan de ruisspanningen, de versterkers

overstuurt. Het exciterend signaal moet onderdrukt worden. Hiertoe is het

opnemen van het sample in een brug en het gebruik van een differentiaal ver

sterker vereist. Fig. 2.1. geeft de gebruikte meetopstelling weer.

De gevoeligheid van de brug is maximaal als Rv2 = Rv3 en Rv1 = RS • De aan

wezigheid van de andere weerstanden is oorzaak dat de gemeten ruisspanning ge

corrigeerd moet worden. We meten te weinig ruis. De correctie-factor 0 wordt

als volgt afgeleid. Als de brug in evenwicht is, dan is het voldoende de helft

van de brug te beschouwen, zoals in fig. 2.2. wordt weergegeven.

Uit fig. 2.2. is af te leiden dat ~US = -~UV. Voor de fluctuatie van Uv
geldt:

daar ~Rv1 = 0 gesteld kan worden. Voor de stroomfluctuatie in de keten kan

geschreven worden:

(2.1 )
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fig. 2.1.: Meetopstelling bij AC-excitatie.

,

Hr-(u2>I:
I

.J

voor ruissignalen

fig. 2.2.: Vereenvoudigde brugschakeling om de correctie
factor 0 te berekenen.

Evenzo geldt voor

(2.2)

Substitutie van (2.1) in (2.2) levert:

(2.3)
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Uit (2.3) blijkt dat de correctiefactor 0, in het geval dat Ryl R
S

' gelijk
1

is aan '2 .
De demping van Uc' het AC-excitatie signaal, bedraagt ongeveer 60 a 70 dB

als de brug optimaal is afgeregeld. Ook de common-modespanningen op de in

gangen van de differentiaal versterker moet voldoende gedempt worden, d.w.z.

minimaal 60 a 70 dB maar liefst veel groter. Van de gebruikte differentiaal

versterker is de common mode rejection ratio (CMRR) gelijk aan 100 dB, wat

dus ruim voldoende is. Het excitatie signaal na de le versterker is weliswaar

al 60 a 70 dB gedempt, maar komt toch nog te sterk voor in het signaal. Deze

rest van het excitatiesignaal wordt onderdrukt door een scherp laagdoorlaat

filter.

om er zeker van te zijn dat bij het uitvoeren van de experimenten geen

ongewenste componenten mee gemeten worden, maken we gebruik van dummy

metingen. 0nder een dummy-meting wordt verstaan een meting waarbij het

Sample wordt vervangen door een metaalfilm-weerstand van dezelfde waarde,

maar waarbij de meetcondities gelijk blijven. Met deze metingen kunnen

we de invloed van de thermische ruis en de systeem ruis bepalen en de gemeten

waarden van het sample hierop zonodig corrigeren.

Bij excitatie met een hoogfrequent ruisbandsignaal, wordt ook gebruik

gemaakt van de schakeling van fig. 2.1. De generator wordt dan vervangen door

de schakeling van fig. 2.3.

30Hz - 600kHz 200kHz -500kHz 0- SOdS 150 kHz

ba ndpass hi ghpass

fig. 2... Opstelling om het gewenste ruisexcitatie-signaal
te verkrijgen.

De grote bandbreedte van het exciterend signaal is de oorzaak dat de brug niet

goed voor alle frequenties in balans te krijgen is. De brugdemping is daardoor

kleiner dan bij AC-excitatie en bedraagt ca. 40 a 50 dB. Dit maakt het nood

zakelijk dat het laagfrequent deel van de ruis uit de ruisgenerator (30 Hz -

200 kHZ) zeer goed gedemptmoet worden veer de brugschakeling, omdat er na

de brugschakeling geen mogelijkheid is om deze componenten nog kwijt te

raken. Deze hoge demping wordt bereikt door twee filtersecties in serie te

schakelen. om het ruisvermogen na het bandfilter wat op te voeren en een
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betere impedantie-aanpassing van de beide filters te verkrijgen wordt na

het bandfilter een versterker geschakeld. De eventuele laagfrequent ruis

uit deze versterker wordt door de tweede hoogdoorlaatsectie gedempt.

Een voorbeeld van de toegepaste filter vindt men in fig. 2.4.

L in mH

cin nF

0'''1 0.41 -00

low pass

0,40I
o

- 30

-so

A
1,22 0.26 0,17 0,16 0,20 0,42

--i
0

~BJ
0,42 0,2 1,22

-10 hi gh pas s

0,570

- 20

-40

fig. 2.4.: Een bandpass-filter wordt samengesteld uit een
lowpass- en een highpass-filter in serie. Hiermee
wordt een zeer goede bandpass-filter verkregen.

3. l/f RUIS OPGEWEKT MET EEN HOOGFREQUENT AC-SIGNAAL.

Bij AC-excitatie ontstaan ruiszijbanden met een l/~f-spectrum. Deze zijbanden

zijn laagfrequente ~R-fluctuaties gemoduleerd op een draaggolf [2]. Behalve

deze zijbanden wordt bij AC-excitatie ook nog een laagfrequent l/f-spectrum

gemeten [5,6] , dat niet verklaard kan worden met 6R-fluctuaties. Uit de

literatuur over dit onderwerp komt naar voren dat men dit spectrum slechts

tot ongeveer 1 kHz heeft kunnen meten. De verhouding tussen de intensiteiten
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<~U2>
Sv df van het 1/f-spectrum en Svz van het 1/Af-spectrum loopt uiteen

bij de diverse auteurs. De gegevens uit de literatuur zijn vrij summier.

Het is illustratief om een volledig spectrum bij AC-excitatie te zien

in een figuur op log-log schaal. In de literatuur vindt men steeds de l/f

en 1/~f-spectra gescheiden weergegeven. Het AC-excitatie spectrum bevat

de volgende componenten:

1) de laagfrequent 1/f-component (SV) ,

2) de 1/~f-zijbandcomponenten (SVZL' SVZR)'

Het totale spectrum is de som van de delen. Hierbij moet nog rekening ge

houden worden met spectrum-folding van de linker zijband [12]. Voor wat be

treft de intensiteiten van de diverse componenten van dit spectrum is uit

de literatuur het volgende bekend:

- Volgens Lorteye en Hoppenbrouwers [2] is de verhouding tussen de intensi-
SVDC

teiten van het DC-spectrum, SVDC en SVZ SVZ = 2. De exciterende wissel-

en gelijkspanning hebben een gelijke effectieve waarde. In het door hun

gebruikte spanningsgebied zijn zowel SVDC als SVZ evenredig met het

kwadraat van de exciterende spanning.

S t l 'ff [6] . dt h d' SVDC 3 D h d' d' h"- u C 1 e V1n een ver ou 1ng van --S-- = . ever ou 1ng 1e 1J
SVDC VZ

vindt tussen SVDC en Sv bedraagt: -sv- = 6. Ook nu is bij de gebruikte

spanningen de spanningsafhankelijkheid voor zowel SVZ als voor Sv kwadra

tisch.

- Ook Jones [10] heeft zijbanden en laagfrequent spectra gemeten en zijn
SVZ

resultaat was een verhouding Sv = 30. Hierbij plaatst hij de opmerking,

dat de spanningsafhankelijkheid van Sv anders is dan die van SVZ' Verge

lijking tussen deze spectra wat betreft intensiteit heeft dan niet veel

betekenis. Uit de literatuur blijkt dat er geen overeenstemming bestaat

over de juiste verhouding tussen de intensiteiten van de diverse compo-

nenten.

Fig. 3.1. geeft als voorbeeld een volledig spectrum. Hierbij is aange

nomen dat SVZ = t SVDC·Bij het samenstellen van dit somspectrum is rekening

gehouden met spectrumfolding (lijn C in fig. 3.1.).
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A ----to J1'- SPEKT RUM

B.B'~ ~f-SPEKT RUM

C --+ SPEKTRUMFOLDING VAN B

o~ TOTALE SPEKTRUM

fig. 3.1.: Constructie van het theoretisch verwachte spectrum
bij AC-excitatie.D is het verwachte totale spectrum.
Bet bestaat uit de l/f ruis (A), de zijband (B) en
de bijdrage t.g.v. spectrum-folding van B (C).

De linker zijband introduceert een bijna wit ruisplateau tussen het l/f

spectrum en de draaggolf. Dit zo ontstane plateau bezit een sterkte die veel

groter is dan de thermische ruis. Bet strekt zich uit over een aanzienlijk

breed frequentiegebied, afhankelijk van de plaats van de draaggolf.

De ruismetingen zijn, behalve aan koolsamples ook aan germanium en aan

metaal-silicium puntcontacten gedaan. Van deze samples wordt vereist dat

ze sterk ruisen. De weerstandwaarde moet liefst klein zijn. In verband met
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parasitaire capaciteiten veroorzaken grote weerstanden grote tijdconstanten

die moeilijkheden bij het afregelen van de brug geven. De koolsamples zijn

vervaardigd van een zeer klein stukje koolpapier waarop met zilverpasta

contacten zijn aangebracht. De weerstand van deze samples is symmetrisch

voor de stroom en de I-V karakteristiek is redelijk lineair in het gebruikte

spanningsgebied. De germanium samples bestaan uit een stukje P-type

germanium (p = 59 ~cm), waarop met gouddraadjes contacten zijn aangebracht.

Voor germanium wordt zowel in de lineairiteit als in de symmetrie een af

wijking gemeten. Het puntcontact bestaat uit een stalen naald, gedrukt op

n-type silicium. Bij deze samples wordt een grote asymmetrie en een grote

afwijking van de lineairiteit gemeten. De relatieve ruisintensiteit van de

samples wordt aangegeven door de constante C, gedefinieerd volgens

C = «~~)~. d~ • Afhankelijk van de soort excitatie krijgt deze C een index,

bijv. bij gelijkstroommetingen wordt dit CDC' In tabel 3.1. zijn enige

samples opgenomen.

sample Rs [k~] CDC

kool no 1 10 1,2 10-8

kool no 2 39 9,7 10-9

kool no 3 28 2,6 10-8

kool no 4 9 1,1 10-7

kool no 5 20 2,3 10-7

kool no 6 2 3 10-8

P-type Ge 5,5 5 10-10

N-type Si 12,5 3 10-8

Tabel 3.1.: De weerstand en C C van de
gebruikte samples~

Onze interesse ging voornamelijk uit naar de volgende verbanden:

1) de laagfrequent frequentie-karakteristiek, Sv = f[f],

2) de intensiteit als functie van de gebruikte spanning Vs ' Sv = f(Vs].

De bedoeling van deze metingen is na te gaan, in hoeverre het spectrum een

1/f-verloop bezit en wat de sterkte van deze 1/f ruis is t.o.v. de 1/f ruis

intensiteit bij DC-excitatie. De metingen zijn verricht aan alle samples uit

tabel 3.1. Voor sample no 4 zijn in fig. 3.2. de frequentie-spectra uitge

zet, gemeten bij de excitatie frequenties f = 200 kHz en f = 500 kHz.ex ex
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De spanning over het sample is in beide gevallen 1 V
eff

•

GEKONSTRUEERD SPEKTRUM

-11
10

[~

-12
10

-13
10

A
o

SAMPLE No4

•
~o

GEMETEN SPEKTRUM BU

o 0

200 KHz

o II II II 500 KHz

-14
10 -t-------"""T""--------r------......,..------.;.---f-

2
10

3
10 f 4

10
5

10
Ii

10

fig. 3.2.: Sv = f[f]. De getrokken lijnen zlJn de theoretisch
verwachte spectra. De gemeten spectra (~: f ex = 200 kHz
en 0: f ex = 500 kHz) komen goed overeen met de ver
wachte spectra.

De getrokken lijnen geven de theoretisch verwachte waarden voor het totale

spectrum. De gemeten waarden, aangeduid met 0 en ~ liggen vlak naast deze

theoretische lijnen. Tot 1 kHz is een bijna zuiver 1/f-spectrum gemeten. De

meetwaarden tot 1 kHz vallen voor beide metingen samen, waaruit te concluderen

valt dat f geen invloed heeft op het 1If-spectrum. De invloed van f op
ex ex

het plateau komt in fig. 3.2. goed tot uiting. Het plateau zakt als f ex
toeneemt.
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Het verband tussen de l/f ruis intensiteit en de spanning, is in fig.

3.3. voor de samples no 4 en no 5 uitgezet. Deze grafieken zijn opgenomen

in het gebied waar het frequentiespectrum een zuiver l/f-verloop te

zien geeft.

Sv / Sv
0

/-11 SAMPLE No4 +2/
-11 SAMPLE No 510

10 P l*J
0

[*J 0 +2d
/ d

/0 /6-12 I -12
10 0 10

/1 0

+ 3,1 //-13 -13
/010 • +3.20 10

j t../ fex : 200 KHz : 200 KHz
-14 -14

10 0 10 + 4 0

/ f : 300 Hz

I
f: 500 Hz

a b
-15 -15

010 10
I

10
2 Vs [mV] 10

3
10

2
~ [mv] 3

10

fig. 3.3.: Sv als functie van de excitatiespanning bij een
bepaalde ruisfrequentie Sv = f[Vsl

a) sample no 5, f ex 200 kHz f 500 Hz
b) sample no 4, f ex 200 kHz f 300 Hz

n
Het verband tussen Sv en Vs wordt gegeven door Sv = k Vs • Opmerkelijk

is, dat bij afnemende spanning V
s

' de exponent n toeneemt van 2 tot 4.

Afhankelijk van de spanning kan de exponent bij hetzelfde sample ver-

schillende waarden aannemen. Deze veranderlijke exponent wordt in de

literatuur niet vermeld. De verhouding van de intensiteiten SVDC t.o.v.

Sv is afhankelijk van de exponent n. Voor het spanningsgebied waar n = 2,
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'd h d' SVDC 20' 41S ever ou 1ng -s-- = a a voor de koolsamples. Voor het germanium
V

sample en het Si-puntcontact ligt deze verhouding tussen 2 en 10. Als

illustratie zijn van de laatstgenoemde samples de verbanden in fig. 3.4.

en fig. 3.5. gegeven.

6.. n- S i lie ium

A

5
10

o
o

I

4
10f

14
10

13
10

12
10 •

11
10 ~

fig. 3.4.: Sv = f[f] van n-Si puntcontact, V~ = 500 mV,
f ex = 100 kHz en p-Ge sample; Vs ~ 1,4 Vr

f ex = 200 kHz.

In het algemeen wofdt aangenomen dat de zijband intensiteit een kwa-
2

dratische afhankelijkheid vertoont als functie van de spanning, Svz = k VS •

Het verloop van de exponent van Sv = k V~ bij eenzelfde sample doet de

vraag rijzen of de -zij-band geen afwijkingen vertoont van het kwadratische

verband. In de literatuur wordt llet zijband-spectrum bepaald door met

scherpe bandfilters de gewenste frequentiecomponent uit het spectrum te

filteren. Een nadeel van deze methode is, dat men zeer hoge eisen aan de

filters stelt en dat men niet dicht bij de excitatiefrequentie kan meten.

Een betere methode is het gebruik van synchrone detectie. Het blokschema

voor een synchrone detectieschakeling is weergegeven in fig. 3.6.
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Sv n-si 0/ Sv
P-Ge

+2 j
-11 /

-12010 .

II
10

~ [V~Z]
0 I/

-12 0 -13 cf
10

/
10

+2/
0

+3,3 0'
0 /f

-13
I

0 -14 0
10 •

/
10 A

0

I0

/
0

'ex : 100 KHz
+4 /

'ex: 200K1-2
-14

, : 300 Hz -15 010 • 10

I
f: 500 Hz

0
/

-15 a -16 b 0

10 10 I
I

Vs [m~2 3 2 Vs[m~ 3
10 10 10 10

fig. 3.5.: Sv =f[Vsl a) n-Si puntcontact, f ex = 100 kHz, f = 300 Hz
b) p-Ge sample, f ex = 200 kHz, f = 500 Hz.

Bij sync11rone detectie wordt het ruissignaal plus onderdrukte draaggolf ver

menigvuldigd met de draaggolf zelf. Het resultaat is dat de zijbanden ge

transformeerd worden naar de oorsprong. Men kan daarna met een standaard l/f

ruis meetopstelling dit spectrum meten.

Het blijkt mogelijk om een spectrum op te nemen tot op 30 Hz van de exci

tatie frequentie. Het zijbandspectrum is puur l/f, zoals fig. 3.7. laat zien.

De metingen hebben aangetoond dat Svz kwadratisch afhangt van VS • Zie

fig. 3.8., waarvoor een frequentie het verband Svz = f[Vs 1 wordt weerge

geven. Synchrone detectie blijkt een uitstekende methode te zijn om de zij

banden te meten. Na de transformatie naar de oorsprong meet men wei de som

van de linker en rechter zijband. •
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~~~slngenera1Qr

1

sy nchronisat ie
r--.a....~

r 30KHz

hLghpas5 x
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IOWp.15'i

21-- --;~-----...... mu It ipi ie r
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fig. 3.6.: Blokschema van een synchrone detectieschakeling.

-11
10

Vs : 750 mV

ZIJBAND

fex : 200KHz

-10
10

-12
10 •

-13
10 •

2
10 f

•
4

10
5

10

fig. 3.7.: Het spectrum van een zijband gemeten m.b.v.
synchrone detectie. Het spectrum kan tot zeer dicht
bij de draaggolf gemeten worden met deze methode.
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cI

Io
I'

dO ZIJBAND

/ SAMPLE No 4

1°
12

10

fig. 3.8.: SVZ = f(vsl van sample no 4. De l/f ruis is ge
meten bij 90 Hz en met f ex = 200 kHz. De intensi
teit van de zijband blijkt zuiver kwadratisch van
Vs af te hangen.

Als laatste experiment met AC-excitatie zijn metingen uitgevoerd met een

sweepsignaal. Dit sweepsignaal is in feite een AC-signaal waarvan de

frequentie varieert in een bepaalde band met een bepaalde frequentie, de

z.g. sweepfrequentie. De metingen zijn uitgevoerd met een sweepsignaal dat

een band van 250 kHz tot 500 kHz doorliep met een frequentie van 100 Hz.

Voor sample no 4 geeft fig. 3.9. de resultaten van het gemeten frequentie

spectrum, en fig. 3.10. de spanningsafhankelijkheid van de ruisintensiteit.

Met sweepsignalen is het mogelijk een l/f-spectrum op te wekken. Dit

geeft een aanwijzing dat de frequentie-inhoud van het hoogfrequent signaal

niet van belang is t.a.v. het opwekken van een 1If-spectrum.
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Sy
SAMPLE No 4 SWEE P E XCITA TIE (250KHz - 500 KHz)

~ 15 =100 Hz

11
10 \, Ys
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fig. 3.9.: Sv = f[f] van sample no 4. Excitatie met hoog
frequent sweepsignalen levert eveneens een
l/f-spectn.un Ope

Het verband Sv = f[vsl met sweepexcitatie is nagenoeg hetzelfde als

bij AC-excitatie. Variatie van de bandbreedte van 125 kHz tot 350 kHz met

gel ijke l'ffectil've spanning leverde geen verschillen Ope Ook verandering

van de sweepfrequentie had geen invloed.
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fig. 3.10.: Sv = f[vsl van sample no 4 sweepexcitatie
(250 kHz-SOO kHz) fsweep = 100 Hz; f = 1 kHz.
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4. HET OPWEKKEN VAN l/f RUIS m.b.v. BANDBEGRENSDE HOOGFREQUENTE WITrE RUIS

Uit de literatuur blijkt dat het mogelijk is m.b.v. een signaal bestaande

uit twee ver uiteenliggende frequenties fll] een l/f-spectrum gegenereerd

kan worden. Nu willen we onderzoeken of het mogelijk is een l/f spectrum op

te wekken met een groot aantal draaggolven als exciterend signaal. Dit is

te verwezenlijken door gebruik te maken van een hoogfrequent ruisband.

Het idee wat hier achter zit is, dat als er inderdaad een l/f-spectrum ge

meten wordt, modulatie tussen zijband en een draaggolf als oorzaak van het

ontstaan van het l/f-spectrum uitgesloten kan worden. De zijband van het

ruisbandexcitatie-signaal heeft n.l. zoals in onderstaande afleiding geen

l/f-verloop.

Voor de bepaling van het spectrum van de zijband bij ruisexcitatie, gaan

we uit van het gegeven dat de relatieve zijband ruisintensiteit bij een

AC-signaal de helft is van de relatieve ruisintensiteit bij een DC-signaal
1

(Cz = 2 CDC) onder voorwaarde dat Vs = VDC = Veff [2]. Voor het geval dat

we exciteren met een draaggolf met frequentie f
C1

is het spectrum als volgt

weer te geven.

(4.1)

Hierin is de eerste term van het rechter lid het l/f-spectrum. De tweede

en derde term zijn respectievelijk linker en rechter zijband van het

exciterend signaal,f
C1

•

Het is voldoende het spectrum van een zijband te kennen. We beperken de

afleiding dan ook tot de linker zijband SVZL. Bij het toepassen van een

frequentie als draaggolf is de ,bijdrage van de linker zijband:

CDC 2 1
SVZL(1) = -2- Vs f -f

Cl
(4.2)

Voor twee draaggolven f
C1

met gelijk totaal vermogen vinden we:

(4.3)

Breiden we het aantal draaggolven nu uit tot N en houden we ook nu het totale

vermogen constant, dan kunnen we de volgende relatie opschrijven:
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C
N

...BS V
2 ~ 1 1

SVZL(N) I~
-

2 S N f -f
n=l

Cn

met
f

CN
-f

C1
f

CN
-f

C1
N + 1 :::= /::,.f /::"f

cnCn

gaat (4.4) voor N ~ ro over in

fCN
CDC 2

J
1 1 dfcnSVZL(N) 2 Vs f

CN
-f

C1
f -f

f
C1

en

CDC v2
If -f I

SVZL(N)
S

in f~:-f=
2 f -f

CN C1

V. B. : Stel CDC 1,2 10-8

Vs 1 V
eff

f
CN

500 kHz f
C1

200 kHz

(4.4)

(4.5)

Voor bovenstaande gegevens is m.b.v. (4.5) het spectrum berekend. We

gaan er vanuit dat de filters ideaal zijn. SVZL(l) en SVZL(N) zijn beide in

fig. 4.1. uitgezet.

Uit net voorbeeld blijkt de zijband geen l//::"f-spectrum te bezitten. De

amplitude van de individuele draaggolven is in werkelijkheid niet constant,

maar fluctueert Gaussisch. In feite is (4.5) dus maar een benadering. Een

directe meting van de zijband van zo'n ruissignaal zou uitsluitsel kunnen

geven over het juiste verloop. Dergelijke metingen zijn met de beschikbare

apparatuur niet uit te voeren.De berekening is uitgevoerd voor een ruis

band van 200 kHz ~ot 500 kHz. Verandering van de bandbreedte zal zoals

blijkt uit (4.5) invloed hebben op de helling van de zijband. De limiet

voor /::,.f ~ 0 geeft het spectrum voor een draaggolf. Variatie van /::"f tussen

o en 300 kHz, levert een kromme op die tussen de krommen a en b in fig.

4.1. ligt. Vergroting van /::"f boven 300 kHz zal een kromme leveren die onder

b zal liggen.



- 19 -

-12
10

~J
-13 ---__

10

-14
10

-15
10 -+-----r-----~----""""T"----""'l

o
10 10

fig. 4.1.: a) Het l/~f-spectrum van een zijband geexciteerd met
een draaggolf (200 kHz)

b) Het l/~f-spectrum van een zijband bij ruisexci
tatie (band: 200 kHz-SaO kHz) •

Bij de metingen die zijn uitgevoerd met ruisexcitatie zijn twee ver

banden gemeten:

1) het laagfrequent-spectrum, Sv = f[f]

2) de ruisintensiteit als functie van Vs ' Sv = f(Vs ].

Als parameter van de spanning is genomen de effectieve waarde van het

ruissignaal, analoog aan de AC-excitatie. De grootte van de gebruikte

spanning is zowel aan de onderkant als bovenkant aan bepaalde grenzen ge

bonden. De ondergrens ligt bij die spanning waarbij de gegenereerde ruis

nog duidelijk te onderscheiden valt van de eigen ruis van het systeem. Wat

de bovengrens betreft is oversturing van de versterkers door spannings

pieken uit het excitatiesignaal bepalend. Door het stochastisch karakter

van het exciterend signaal heeft men gedurende 5% van de tijd te maken met

waarden die 4 X de effectieve waarde (a) overschrijden. Het vastlopen van

de versterkers veroorzaakt veel laagfrequent ruis. De praktisch bruikbare

spanningen liggen tussen 100 mV en 750 mv
eff

• De metingen zijn uitgevoerd

aan de samples no 4 en no 5 met als excitatiesignaal een ruisband van

150 kHz tot 500 kHz. Voor sample no 4 geeft fig. 4.2. het verband Sv = f[f] weer.
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2
10 f 3

10
4

10
5

10

fig. 4.2.: De i/f ruis opgewekt met ruisexcitatie bij
diverse spanningen VS • Ruisband:150 kHz-500 kHz.

Het is mogelijk gebleken om met een hoogfrequent ruissignaal een laag

frequent i/f-ruisspectrum op te wekken. Ook nu ontstaat er, zoals bij

AC-excitatie een horizontaal niveau vanaf een bepaalde frequentie. Dit

pl.;I",;\1 iH tOI' h' :wllrLjvl'n nan zijband-invloeden. Fig. 4.3a. geeft de

afhankelijkheid van de ruissterkte van de excitatiespanning weer voor

sample no 4, bij f = 90 Hz.

Het valt direct op dat het verloop van Sv = f[Vsl veel gelijkenis

vertoont met de spanningsafhankelijkheid bij AC-excitatie. Voor hoge Vs
is de helling 2, voor lagere Vs wordt deze sterker. Uit fig. 4.2. blijkt

dat ook het witte plateau, afkomstig van de zijband met de i/f ruis mee

loopt en daardoor met dezelfde macht verandert.

Het zou interessant zijn om de spanningsafhankelijkheid van de zij

band rechtstreeks te meten, maar zoals al eerder is vermeld is dit met

de beschikbare apparatuur niet mogelijk. Om SVZ = f[VS 1globaal te
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bepalen meten we de sterkte van het 1/f-spectrum bij f = 90 kHz als

functie van de spanning. Bij 90 kHz is de intensiteit van het 1/f-spectrum

te verwaarlozen t.a.v. de zijband intensiteit. Bovendien is 90 kHz vol

doende veraf gelegen van de ondergrens van de ruisband om geen last te

hebben van restjes ruis van het exciterend signaai die door het bandfilter

worden doorgelaten. Fig. 4.3b. geeft het resuitaat.

In tegenstelling tot de resultaten van de AC-metingen, waarbij de zij

band intensiteit kwadratisch verioopt met de spanning,nemen we hier een

heel ander verloop waar: De intensiteit van de zijband voigt de intensiteit
n

van de 1/f-ruis. De zijband is voor lagere spanningen evenredig met V ,

waarbij n 3 a 4 is.

Het feit dat de zijband geen 1/~f verloop heeft, is van theoretisch

belang. Modellen gebaseerd op frequentie-translaties zijn hierdoor niet

mogelijk omdat er geen zijband beschikbaar is die getransformeerd naar de

oorsprong een 1/f-spectrum bezit.
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fig. 4.3.: a) De ilf ruisintensiteit bij 90 Hz als functie van
de effectieve spanning.

b) De ruisintensiteit van het witte plateau bij
90 kHz als functie van de spanning. Het plateau
is voornamelijk afkomstig van de linker zijband.

5. MODEL VOOR HET ONTSTAAN VAN ilf RUIS BIJ HOOGFREQUENT EXCITATIE.

Experimenten hebben aangetoond dat met diverse hoogfrequent AC-signalen

ilf ruis opgewekt kan worden. Hierbij is gebleken dat de vorm van het

excitatiesignaal geen invloed heeft op dit spectrum. Het is alleen afhanke

lijk van de effectieve waarde van de spanning. In het algemeen wordt een

ilf spectrum gemeten, waarbij de verhouding SSV voor de verschillende
VDC .

samples nogal uiteenloopt. Verder is voor elk gemeten sample Sv = k ~, met

n tussen 2 en 4 afhankelijk van V
S

.
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Er bestaan enige ideeen en modellen over het ontstaan van dit l/f

spectrum. O.a. het model waarin het l/f-spectrum ontstaat uit frequentie

translatie tussen zijband en draaggolf is niet houdbaar. De gemeten inten

siteit van het spectrum is namelijk veel groter dan uit de theorie voIgt

[7]. Bovendien ontbreekt in dit model het mechanisme voor deze translatie

Het model voldoet ook niet als Men witte ruis als signaal gebruikt, want

de zijband van zo'n signaal bezit geen l/~f-spectrum (zie hoofdstuk 4).

We hebben zelf een model uitgeprobeerd. De basis van het model is het

idee dat er een DC-component in de stroom aanwezig moet zijn. Deze DC

component zal op een of andere manier uit het AC-signaal gegenereerd

moeten worden, en kan dan als directe oorzaak van het l/f-spectrum gezien

worden. Zo'n DC-component kan door een vorm van niet-lineairiteit opge

wekt worden. Als we nu een sample hebben waarvan de weerstand afhankelijk

is van de stroomrichting, dan meten we in twee richtingen verschillende

weerstandswaarden.

Beschouw nu een sample met in twee richtingen een verschillende maar
+constante weerstand, aangegeven door R en R zoals in fig. S.la.

In fig. 5.1b. wordt van de weerstand van het sample een netwerksimulatie

gegeven, opgebouwd uit ideale dioden en vaste weerstanden.

-v
~

a

+~

b

fig. 5.1.: a) Een asymmetrische weerstand. De weerstand is af
hankelijk van de stroomrichting.

b) Netwerksimulatie van zo'n weerstand.

Als we nu op dit sample een sinusvormige spanning zetten, dan zal

de stroom t.g.v. de asymmetrie in de weerstand ook asymmetrisch zijn.

In fig. 5.2. is zo'n asymmetrische golfvorm voor de stroom getekend.
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----+------\-------_---0
--- o'

fig. 5.2.: Een asymmetrische golfvorm van I is het resultaat
van een asymmetrische RS '

Deze asymmetrische stroom kan op twee manieren beschouwd worden:

1) als een product van een sinusvormig signaal met een schakelsignaal,

2) als superpositie van een sinusvormig signaal met een DC-component.

We zullen eerst een beschouwing geven over het asymmetrisch signaal

als product. In fig. 5.3. zijn een sinusvormig signaal f(t) en een schakel

signaal Set) geg~ven. OOk het product waaruit duidelijk de asymmetrie volgt

is getekend.

f(t )

A

set)
~

f(t).S(t

fig. 5.3.: Het ontstaan van een asymmetrische golfvorm uit het
product van een sinusvormig signaal f(t) en een
schakelfunctie S(t).
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Voor de ~R fluctuaties nemen we als tijdfunctie ~(t). Dan geldt voor

de ruisspanning ~U(t):

~U(t) = Set) f(t) ~R(t) (5.1)

De schakelfunctie Set) is uit te schrijven in een gelijkstroomterm met

een blokgolf erop gesuperponeerd. Dit geeft:

C C
Set) = B + 2 coswt + 6 cos3wt + ••••••

Substitutie in (5.1) geeft dan voor de ruisspanning

~U(t) = {B + I coswt + ~ cos3wt + •••••• } Acoswt~R(t)

(5.2)

~U (t)
AC 2 AC

AMR(t)coswt + ""2 ~R(t)cos wt + "6 ~R(t)cos3wtcoswt+ ••• (5.3)

De eerste term van het rechter lid van (5.3) geeft de beide zijbanden van

de draaggolf. De tweede term kunnen we splitsen in A~ 6R(t) , wat het l/f

spectrum voorstelt en A~ ~R(t)cos2wt, dit zijn de zijbanden rond 2w. De

derde en volgende termen van (5.3) laten we buiten beschouwing.

Als het l/f-spectrum inderdaad via dit model ontstaat, dan zal ook

rond 2w een spectrum gemeten moeten worden. Uit de literatuur blijkt dat

volgens Jones [10] geen spectrum rond 2w aanwezig is. Ook dit model vereist

dat er een l/~f-spectrum aanwezig moet zijn om een 1/f-spectrum te krijgen.

Dit is al eerder tegengesproken.

Aile modellen dieuitgaan van translatie van zijbanden leveren l/f en

l/~f spectra die volledig gecorreleerd moeten zijn. Uit correlatiemetingen

van Jones en Francis [9] blijkt dat er geen correlatie aanwezig is.

Bovenstaande argumenten zijn redenen om het model waarbij de asymmetrische

golfvorm als een product wordt beschouwd niet verder uit te werken.

De tweede beschouwing gaat uit van het superpositie beginsel. De golf

vorm uit fig. 5.2. wordt bij benadering opgebouwd gedacht uit een sinus

vormig signaal, waarop een DC-component gesuperponeerd is. Het is dan deze

I
OC

die de gemeten l/f-ruis opwekt. De afhankelijkheid van I
DC

van de asym

metrie kan uit bovenstaande beschouwing eenvoudig afgeleid worden.

+I -I
2

(5.4)
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De I DC in dit voorbeeld is evenredig met Vs en daardoor zal de sterkte
2

van de l/f ruis, Sv' evenredig zijn met Vs . Andere afhankelijkheden van de

l/f ruis van Vs zijn mogelijk als we de weerstand een spanningsafhankelijk

heid geven. Als voorbeeld nemen we een asyrnrnetrisch sample met een zwakke

diode karakteristiek. De stroom-spanningskarakteristiek wordt gegeven door

J = J exp(aV) met lal « 1. De weerstand is dan te benaderen door
s 0

Ro exp(-aV) ~ Ro (l-aV) en is afhankelijk van V
S

' zie fig. 5.4.

fig. 5.4.: Rs = f [Vsl. De weerstand van een zwak gelijk
richtend contact.

Bij excitatie met een wisselspanning, ontstaat er een I
DC

ter grootte

van:

1 (Vs vs ) av~
I ,.... "" - (5.5)DC ,.... 2 R

o
(1-av

s
) - R

n
(1+av

s
) "" R

o

2 4
Daar I

OC
evenredig is met Vs ' zal Sv evenredig zijn met Vs • Combinatie

5.1a. en fig. 5.4. geeft een weerstand die lineai~ met de spanning

verloopt en bij een bepaalde spanning overgaat in een constante spannings

afhankelijke weerstarid.

Het verloop van de ruisintensiteit als functie van de spanning zoals die

in voorafgaande hoofdstukken is gemeten, kan hiermee verklaard worden.

Er is een bepaalde asyrnmetrie Rodig om de gemeten l/f-ruisintensiteit

te kunnen veroorzaken. Om een indruk te krijgen van de orde van grootte van
2

de afwijking in de weerstand in het gebied waar Sv ~ Vs gaan we uit van de

formule:

(5.6)

We gaan er dus vanuit dat voor de gelijkstroom-component I
DC

dezelfde CDC

geldt als voor zuivere DC-excitatie.

Als voorbeeld nemen we koolsample no 5. Uit fig. 3.3. blijkt dat bij
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Vs = 600 mVeff de Sv = 4.10-
1

: bij f = 500 Hz. Substitutie in formule (5.6)

levert Uoc ~ 90 mY. UDC.is de equivalente gelijkspanning over het sample

t.g.v. AC-excitatie. -
Uit

U
Vs Vs

DC _ R- R+
I

OC R- 2

volgt dan met 0,612 dat R ::::: 0,8
+

Vs = R .

Een dergelijke grote asymmetrie is niet gemeten aan de samples. Het model

in deze vorm kan niet direct de intensiteit van de ruis verklaren. Het model

moet verfijnd worden. Stel voor we nemen nu 2 asymmetrische weerstanden,

waarvan fig. 5.1b. de netwerksimulatie geeft en schakelen die anti-parallel.

De wisselstroom die nu uit de klemmen vloeit is wel symmetrisch. De

l/f-ruis is echter de som van de r~isbijdragen van elke asymmetrische R

afzonderlijk

Een groot aantal van deze asymmetrische weerstanden in serie en parallel

vormen een samengestelde weerstand. Deze weerstand kan danJaan de klemmen

gezien;symmetrisch zijn, terwijl door de asymmetrie op microscopische

schaal toch l/f ruis opgewekt kan worden. De gevonden grafieken zijn te ver

klaren als we de gebruikte samples zien als weerstanden waarvan een deel

reageert als asymmetrische weerstand zoals dit hiervoor beschreven is. De

koolsamples bestaande uit een groot aantal korrels kunnen als zo'n samen

gesteld sample beschouwd worden. De l/f-ruis kan opgewekt worden door een

aantal asymmetrische contact-overgangen.

Er zijn germanium samples gebruikt met gouddraadjes als contacten. Ook

deze samples kunnen als samengestelde weerstanden met een flauwe diode

karakteristiek beschouwd worden.

Van een koolsample en een germaniumsample is de weerstand als functie

van de spanning Vs opgenomen om na te gaan in hoeverre de niet-lineairiteit

van de contactovergangen tot uiting komt aan de klemmen. Fig. 5.5. toont

hiervan de resultaten.

De gemeten l/f-ruis als functie van Vs bij dit germaniumsample vereist

modelmatig voor de contactovergangen een spanningsafhankelijkheid zoals die

in fig. 5.5. wordt gegeven. Het is opmerkelijk dat men macroscopisch eenzelf

de verband meet. De asymmetrieen middelen elkaar niet helemaal uit. De

netto asymmetrie die overblijft geeft uitwendig het gemeten verband in

fig. 5.5. Het koolsampleblijkt symmetrisch en lineair te zijn vanaf een

bepaalde spanning. De uitmiddeling is hier perfecter.
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Ion geimplanteerde weerstanden, waarvan bekend is dat ze zeer homogeen

zijn leverden geen l/f ruis boven de thermische ruis bij excitatie met een

wisselspanning van 2 Veff • Een gelijkspanning van 2 V leverde een l/f ruis

niveau dat een factor 103 boven de gemeten thermische ruis uitkwam, zodat

eventuele aanwezige l/f ruis bij AC-excitatie zeer klein is t.o.v. de l/f

ruis bij DC-excitatie.

10

5

KOOLSAMPLE

GERMANIUM SAMPLE

2
-5.10

2
-10

fig. 5.5.: De sampleweerstand als functie van de spanning
a) voor een koolsample b) voor een germaniumsample.

6. CONCLUSIES

De experimenten zijn gedaan omdat er zo weinig gegevens uit de literatuur

ter beschikking stonden. De verkregen resultaten geven nieuwe informatie

t.a.v. de l/f ruis bij hoogfrequent AC-excitatie.
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Als AC-signaal zijn diverse signalen gebruikt zoals zuivere sinussen,

sweepsignalen en bandbegrensde witte ruis. Steeds blijkt er l/f ruis op

gewekt te worden. Tussen het l/f-spectrum en de draaggolf ligt een bijna

wit ruisplateau afkomstig van de zijband, met een intensiteit die orders

hoger ligt dan de thermische ruis. De spanningsafhankelijkheid van de l/f

ruis is te schrijven als: Sv k v~ waarbij n bij een bepaald sample een

range kan doorlopen van 2 naar 4, afhankelijk van de grootte van vs .
n

Gebleken is dat Sv = k Vs alleen afhangt van de effectieve waarde van vs ,
en niet van de golfvorm en frequentie-inhoud van het exciterend signaal.

Een sluitend model dat de waargenomen verschijnselen kan verklaren is in

de literatuur niet te vinden. Wij hebben zelf diverse modellen geprobeerd.

Het model, zoals beschreven in Hoofdstuk 5 kan de experimenteel waargenomen

verbanden redelijk verklaren. Het model is gebaseerd op het idee dat de

l/f ruis opgewekt wordt door een gelijkstroom-component, die op de een of

andere manier uit het AC-signaal afgeleid kan worden. Er wordt geen beroep

gedaan in dit model op bijzondere theorieen t.a.~. de l/f ruis: weerstands

fluctuaties als verklaring van het verschijnsel fs voldoende. Het model

geeft een bevredigende oplossing van het probleem hoe l/f ruis bij AC

excitatie ontstaat.
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A MODEL FOR THE EXCITATION OF l/f NOISE BY HIGH-FREQUENCY AC SIGNALS

Abstract: A model is presented for the excitation of l/f noise

in carbon and semiconductor resistors by high~

frequency AC signals. The model does not require

special theories on l/f noise: the observed l/f

noise is attributed to resistance fluctuations as

usual.

High-frequency or radio-frequency currents passing through rather

noisy resistors produce l/f and l/~f noise. The so-called l/~f noise

1-2
appears as sidebands of the biasing frequency and can be ascribed

to amplitude modulation of the carrier with spontaneous fluctuations

of resistance. The observed l/f noise with AC excitation is not

expected, assuming resistance fluctuations as the cause of l/f noise.

3In 1954 Montagnon discovered that an r.f. current can give low-

frequency noise. Sutcliffe4 (1971) repeated the measurements of

Montagnon and found a l/f spectrum for the excess low-frequency noise.

5-8Later on, others carried out further experiments and measurements

on this phenomenon. Vivid interest9 on this subject is shown, because

the mechanism of excitation of l/f noise by r.f. currents is not yet

understood.

1 f d · th l' 4-8 ,From the resu ts of measurements oun 1n e 1terature 1t can

be derived that the l/f noise voltage intensity Sv is proportional to

V~C' with n between two and four and VAC denoting the effective AC

voltage. The level of the l/f noise is one or two orders of magnitude

smaller than the l/~f noise.

We carried out experiments on carbon and semiconductor samples in

order to obtain more data. We shall point out the possibility of
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exciting this l/f noise with AC signals by means of a model.

Our first interest was to look for systematic relations between

Sv and VAC • In many carbon and Germanium resistors Sv shows a

dependence on VAC similar to the one plotted in fig. 1. Applying low

exciting voltages, Sv was proportional to V:C in nearly all samples.

For higher values of VAC ' Sv increases more slowly and finally Sv
2

becomes proportional to V
AC

•

We have used several AC signals with frequencies between 150 kHz

and 600 kHz. A pure sine as well as a swept sine with variable

bandwidth and sweep frequency were used. The l/f noise was also

excited by white noise, limited to a band of 200 kHz-600 kHz. Our

measurements show that it does not matter what kind of high· frequency

signal is applied. Using a certain sample, l/f noise appears with a

similar intensity and dependence on V
AC

in all cases. The noise is

only determined by the effective voltage.

The excistence of the l/f noise suggests the excistence of some

DC component I DC in the current introduced by the applied AC voltage:

such an I
DC

can directly generate the observed l/f noise. A particular

form of nonlinearity can introduce the desired I
OC

•

Consider a noisy resistor with a resistance depending on the

direction of the current. For simplicity we assume that the resistance

in both directions, denoted by R+ and R-, is constant but unequal,

R+ i R-. Fig. 2a shows a network simulation of such a resistor with

ideal diodes and fixed resistors. Fig. 2b shows the influence of the

asymmetry on the current if a sinusoidal voltage is applied across the

resistor. The waveform in fig. 2b can be seen as a superposition of

a sine wave with small distorsion and a DC component I
DC

•



- 3 -

In this example I
OC

will be proportional

generated l/f noise will be proportional to

to YAC and

2
YAC • Other

therefore the

dependences of

Sy on YAC are obtained if the resistance exhibits voltage dependence.

We shall give an example.

Suppose that an asymmetrical resistor shows weak rectifying

properties. The current voltage is expressed by I I exp(aY) with
o

la I « 1. For the resistance we can write: R = R exp(-aY) ~ R (l-aY).
o 0

[ Y/R
o

(1-aY) - Y/Ro (1+aY) ]~ 1/2

Using an AC voltage, I
OC

is introduced:

ay2

R
o

See fig. 2c.

Since I
OC

is proportional to y 2 , the excited noise Sy will show a y 4

dependence. If one considers only one asymmetrical resistor, very great

asymmetry is needed to obtain a sufficient magnitude of I oc which can

account for the measured l/f noise. Such great asymmetry has not been

observed in our samples.

Consider now an anti-parallel combination of two such resistors. It

is easy to see that in this case the total current lAC flowing out of

the combination will be perfectly symmetrical. And yet it produces l/f

noise. The noise of the system is the sum of the noise-contributions

of the two resistors.

Connecting a great number of such resistors in series and parallel

a composite resistor is created. Measured across this resistor, the

I-Y characteristic will be almost linear and symmetrical. The

composite resistor does give l/f noise: the sum of all individual

noise sources. The carbon samples, consisting of many grains, can be

considered to be such a composite resistor. Our model only requires

weak rectifying properties for a number of constriction resistors from

the carbon sample. Just like Sutcliffe
4

we find that p-type Germanium
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samples (R ~ 4k~) with gold bonded contacts produce much l/f noise

with AC excitation. The resistance of these samples shows a

. b +notlcea Ie asymmetry. Rand R differ more than 10%. Measurements on

noisy homogeneous ion-implanted resistors lO showed no l/f noise above

the thermal white noise with 2 Volt effective AC excitation.

Conclusions

Our model does not require. special features of the l/f noise.

Resistance fluctuations are sufficient.
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Captions of figures

Fig. 1: DC: l/f noise intensity on a carbon sample at 500 Hz with DC

excitation.

AC: the same sample at 500 Hz. AC excitation at 200 kHz, same

effective voltage.

Fig. 2: (a) A network simulation of an asymmetrical resistor,

(o) an asymmetrical current split into a DC and an AC component,

(c) R = f{V). The resistance of a weak rectifying contact.
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