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Samenvattin~!.

In dit raFPort wordt een impulsgenerator beschreven, die impulsen

levert met een impulsbreedte van 2 nanoseconde en een ~nplitude van

3,5 volt bij een belasting van 50 ohm.

De herhalin~sfrequentie van de impulsen is instelbaar tUBsen 80 MHz

en 100 rl,Hz.

Voor het opwekken van deze impulsen is f"ebruik gemaflkt van het

gedrag van halfgeleiderdiodes bij frequenties, die hoo~ ~iJn ten

opzichte van de afsnijfrequentie.
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I. Inleiding.

In dit rapport wordt een methode beschreven, om irn~ulRen op t~

wekken met een nerhalin~6frequentievan 100 K~iz. een impulsbreedte v n

2 nanoseconde en een impulsamplitude van 3,5 volt bij een belasting

van 50 ohm.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van het redrag van een halfgeleider

diode bij frequenties, die hoag zijn ten opzichte van de afsnijfrequentie.

Dit gedrag bij hoge frequenties wordt in hoofdstuk II besnroken.

In hoofdstuk III wordt de responsie van een diodecircuit ou een sinus

vormie ingan;~si~naal met hoge frequentie berekend.

In de hoofdstukken IV en V wordt de praktische uitvoering van een

impulsgenerator besproken.
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:3ij frer;u,:;ntie,:;, ... eL.e :100" :?ijn ten O:.:'zic~lte v ~::!c !If::-;nijfre

.quentie, zal '~i-:O'r;loor ,:e rliode niet :r;c,"r als :';elij'-cric' to.r l'ier:~er;. De

junction ., ....J; L: jiffunderen. ~':et ,\evo"1.:: is, d."t er ,~-(brenac de ~corL~

0:' 'J;, ,l2-c::.t ():2.j de junction. Lc.,dir: 'sir:;;. ,':rf', welkl? z":"ch 0 1 ie junction

hev'~rrden, ::u,-,nen te;',. ·.~vol::·e ';an e'~n uitw",niii"' a;Jn el,!~:rJe :c:.:annins in de

s'-'crric\tin", L·rur.. :aan 0'1:':'1' c:e junct::'on•. orit ,er nu dus (';~n s'-'anning

ins--erri C:1 tin;~ 3."'n,';e 1 e ,;d, Jan ;::-.3.1 :,12. e 0 :;8 51'3.':·~·11 13.di n,:: tel rU:'<:8 r"D OV,.: l'

de junction; de (lio'~eele;.:t dan in:!c srerrichrin~. I'i al2.<J o!':c;esla~__ en

ladin.'· teru:::.:;etransporteerd 0'1(;1' ':!"~ junction, dar. '=~ '''rt ae 'iiode we·.'r.

De Lld~n;~, c1ie;e-:luren:le d.e ·"elc.-idir,. in .le voor":aartsrichtinc~ inle

jllllction '::or·;t o~ji:eslq=:en, '.vordt door een ·~:;ar.nln(', diJ in de 'c;,erricnLin

.:1i01e in voor~a;rtsricr-tin::;':el~idt,20 ':.:ort i:3, dat:Je Jad::'n·'srira,'·ers

no,- niet v<n Je j~nction \[31'; ,,:e:'liffun:ieer:l e,.ijn. Tevens mar' er ,~een

recombin3tie o~treden. (2).

"e defi:~ier0n nu 8L:n i c1e:J.>' - C\ 'l~ ,,·)traned'orma tor "".1 seen vierpoo1,

wa3.rl;-'j a ~n Ie ::"n:;"c;!:·'3~d'=~ 'cn eenstrooi-, i
1

vloei t :c8 r:uren:e de tijd

t -t "'aClr"'a -"'n '-~e l·l·t·-·~ ,...., ..." \:"E:"'" ""''''''on''"' 1.' '110"1.' t ~·.'l ..}·ur·-\"',l.'l.. e "~e t~ ;,1 t ..1 0' ',' c,-" c,,·;, " .A .·~·'.U+ .. '" c". '_,'J 2 v _- - '. " V~J' 2-"1.

D,-,1. r':,i j mOe t volda,n z' jn ':l,l n e voor'c;al rde:

lie fi,"uur 1.

Fig. 1.



In fi~uur 2 z _jn, voor cen ideale ladin-stransfor~ator, ie in- en

uitcanc;s,troom c;et,3':,=nd, he:-,or.-;h; ';lij ('(·n irrlI:ulsvormi-~'e c;t";lursp3.nninr

nulJijn

'uiT

Fig. 2. De in-

nul1ijn

of 'tin = 'tuirf

Gn ult~an~5~tro~en v~n cen iJ~~18 ladin~stran5for~ator,

~ehorcni b::' j een impul ,wo r" i -~ .~ tuurspan:1i :l;~.

V 1 . t --' .o ,;'2n~ n~~ voorL("~... ·~.n;l8 , ... ·"1TI et3'n

zijn ten opzichte v"l.n·'e .'if.-;nijfr,~quent;e , rH=3C':Ou'.d,:orden als een

lcu~~::-:, stransformator. (2).

:;E:le rlelij::. Dit \'.'orrlt zLcllt'8adr"ls een se-
1eidelijke ,'troomarr:ili:e. (I "estip:'eLl in fi-uur 2).res. ,
,... 1:::; cie tij:I, ,~ejurer..:le -i/eL:.~ 5e ,3io,.le in v)or.:3.'lrtpric;-!tin; 'e~e; It,

,;roter '::ordt, '101' t ,5i t effc::t ·t:.:!r:}r.

Door ,1jt ei'fe';:t ':'11 ~ooru'-lt er altijd r'coJ::oinatie optr.':,3~, 15,<.'

diode geen ideale ladin~stransforrnator.
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.n tiC? tre ft 3e ,; iOcIe D ]oen we de vol ~;('nde aanna.e n:

(1) .•1:: de diode ,:;::leidt, is "le ,:iodeweerrotiud constar.t 8: 'e1j k inn R
d

,

(2) ",lEO ie c:ioe ":; ~-rt,stellen.!e ,de 'io le voor als ':'ell con,tc:..nte

ca pe. r;} t,i t "v,

.•15 h,~t in,':an;~s,i:L'l.a1 n,; ,:iL~f v n t",K2TI is, v"r'] .o",:n r:let ':Ie in

1'i "uur '3 ;l~.S 'o,:;iticf' 'eorient,!~r';e ric .. ti.n' v::,.:; ,8 ';' ::J.n·scc'annin;,

021",':. it e 1io(le in voor'sa.:rtsric'.tin', ':·~ .. ft t-,·t inc:,a£lSt,_ ;-:'1,1 hot ver-

loop, /,,-oa1.'.; dat .,.~t.~ .~ld i,s in fi'uur 1+, d·3.n vlo-it cr in ':,~t circuit

2troom in de voorwaartsrichtin~ v~naf ~~t t jdsti? -t
1

tot het tijdstip

," t·;.; I c-t.; '" t '''0 r,i t np- \,.. -'- J .... ~, y ~ 1.'~ 1'~ .' - inan~sspannin~ p03it
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Vol en~ aanna~e (3) wer:t Ie diode als l~ctin~stransformator. Er z~l dus

~en stroom in ,e C',verric:-:tin,?; vloeicn ~"jur(~nde ee" ~ij,i Ll t. Vanaf }>,t

t~ j1stip t - t
1

+ ~t sport Jc diode.2 -
ilet verloop van dc' c:troom in 118t circuit ",S dus ~~dij: a,,1n 1 at ver-

loop van het ingan~ssi~n~~l, v~naf h~t L jdstip -t
1

tot ~lt t jjstip t 2 ,

af"3zien van eventuele fasedraaiin~.'~ie fi. uur 4. De ,·roo:.tl~ V"ln 6. t

wordt bepaald door de voor~aarJe: Q1B = ~uit.

Di t houdt in, cia t in fic.:uur 4 net oppervlal: onder de as v;"n - t
1

tot t
1

,

;e.LlJ C -is elln i1~,t op;ervla '-;: boven de as vn t
1

tot t
2

•

Vanaf ".,t tijdctip t
2

is de diode : 2s';~rd, en ishn, vol'~;:s

aannane (2), voor te :3tel,~,en als een con"tante c3.p-,cit,ait. ;;,::.:('r, \':e :'"l.n,

dat er een b.=(1.radin;s3\~1:inductieL is, ~an kunne:l VIe e':n vcrvangin:;s-

Vervan-in~sscher:la.

fiCo 4 ietekend is, vanaf h~t tijdstip t?

.. e ne;"en aC'",n, dat 0l~ :h~t t ,<.sti': t
2

d,~ in :c:t eire 1).:'. t vloei,:nJe

stroom i ,;elijl: is cnn i(r;), en 5,,,-tle af·C)' ei:e V·:1!e ~,troom i 0'0 JJet

ti jeL.;tip L elijk is am i'( 0) •
c:..

Voor .le sC:lakelin: v;~n fi uur 5 ";el-:t de val .,onde .. Cferentia·:J.lver-

iv. ,2.
tiil

L
I.; ~

J. Ci.I = , + d t I
+

dt dt ,"
t' = t- t

2

Bet in::.n·~'3i:T. ;... 1 is

v. = U
~ P
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dv.
l

dt' = w U
o

sin : 3:

l-§,ssen ',re ,'c La?lace-transforr.J:1ti~ to,', jan vinden we, n3. er,i rel:enwerk,

de vol ~nde ui tdruk :iw~ voor de stroCHll iC t' ). Czie apl'ndix).

i Ct' ) " .-"'t·. [ iCC)
sin,,!,

E
4

1
i' (0)
-(3 s,Ln~t' + -- sin C~t'+6) +,- EOin6 t'

E
2

+ sin Cwt' +d' ). :4:
sin <1'

positic van:

a. Een on";cde,,,pt ,c;i<;na"l V'-in :l~zelfde hoe::frequen tit:: (w) als het

ingan!::s si,:;n,'lal.

L. Eenedc1:ipt::i 'n:,- 1, ~et der:J~)ingscon2tant8cI- = R/21 en ;ret een

De be, ':...nai'::pli tude v n :le t on0 er b-;enoerde sL;na~d,"ordt be:-,aalcl door

i(O), i'CC) enCf= u.t').
,-

De waarJ·~ van iCO) ·'ior,'t j'ep:rld door;

1) de ~oeve"PL,:~d ladin" ,ii!~ \Jij "1e junction q:'c~e'SL,::;en :o.n worrj'~n, ','fat

afh~~kelijk ~s van de 0bruikt: diode.

2) de tijd, !edu~ende ~cl~~ er ~rOOM in voorwa.rtsrichtin: in de diode

vloeit,

3):le s~elhei~, waarm02 de in~an=ss?an~in~ v~n ~et circuit vcr~ndert, dus

de acplitude (U ) en :-Je :'ockfre:uer..tis Cw) van ~jcot insan,ssL:;na:ll.
o

.om deze t~leorie ex)erim'jnteel te be"li:Jz.E:Ii., 7, jn 'ian ~:e sc':1akeling,

zoals di.:: in fi~U1)r 3 ,ret,,;;'cen,J is, en";:r:l,,, :;l~~tin· ~n verric:lt. Voor de diode

D 'Nerd een 0,.5 E.:r.:rlOll'=n. De freC:Uf:ntie van h",t in:::an,.::ssi ~na',l was bij de

'1letin,;en ::elijl~ a',n 100 .;[7.; de a.l~l litl1:1e van )j'2t :~n:an~ssi:1aal 'Nas

on~ev~er 70 volt. De ~iodevoorspannin~ bejroe~ 52 V. De capaciteit van de

diode 0,.5 in cesperde to~stan,J is on,;eveer 2,5 pC en ,;::- ',clX'adin"s7,elf

inductie circa 40 nR. De ~eerFtand rl in het circuit was 5n ohm.
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Uit deze gegevens voIgt nu voor de grootheden ~ en(3 uit vergelij

king :4:

d- 0:!. 6.10-3

(3~ 3.109
'sec.
ra rl./

sec.

Het uitgangssignaal werd F,em~ten met een sampling-oscilloscoop.

Het verloop van dit uitganK5signaal is geachetst in fi~uur 6.

1V

~ ('
\ I

t -I
I

I

/\
I

f\
.,J V \ ) V \

~ ./

----

n'.llni v 'au

I I (? na:lO r)~~c.

I~I

Fi~. 6. Uit~angssignaal van de schakeling van figuur 3.

In deze figuur herkennen we duidelijk de superpositie van de twee

~enoemde signalen.

De frequentie van de uitslingerin~en kunnen we bepalen, door parallel

aan de weersc:.and R in figuur 3 een seriekrinl!: op te nemen, met een

eigenfrequentie van 100 kiz. Hierdoor wprdt ui t net ui t~angssignaal het

signaal met een frequentie van 100 MHz uitRefilterd. In het uitgangs

signaal is dan aIleen nog een uitdempend signaal met een hoekfrequentie0

aanwezig. De frequentie van dit signaal blij.ct circa 500 Hifz te zijn.

Boven het nulniveau in fi~ur 6 is het signaal iJraktiscn impuls

vormig. De vcorflank Van deze impuls wcrdt bepaald dour de tijd,gedurende

welke ie diode geleidt, voornamenlijk in de sperrichting (zie figuur 4),

en de herhalingsfrequentie van het sinusvormiR inganpssignaal.

De achterflank wordt bepaald door de frequentie van de uit61ingeringe~
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IV. De praktische uitvoering van een impulsvormend netwerk.

Om impulsen o~ te we~ken, kunnen we in urincipe gebruik maken van het

in figuur 3 getel~ende cireui t. Als we het uitgacgssignaal vau di t cireui t

(figuur 6) op een bepaaln niveau kappen en weI zodanig, dat de uitslinge

ringen onder di t niveau liggen, dan hebben "'e een impulsvortr,ig signaal

verkregen.

l''Iillen ',ve echter op het nulniveau kappen, dan dienen de uitslinge

ringen d1.ls onder dit n'ollniveau te ligj'en. Om dit te kunnen bereiken is

de weerstand R vervangen door een LC-kring, afgestemd o~ ongeveer 100 MHz.

Door variatie van L en C kunnen we de faseverschuiving regelen tussen

het signaal met een hoekfrequentie w (f = 100 MHz) en het signaal met

hoekfrequentie p (f ~ 500 MHz) en tevens de amplitudeverhouding van"deze

twee sienalen.

Met behulp van de LC-kring kunnen we dan bereiken, dat aIle uitslingeringen

onder het nulniveau liggen. 'Di t aignaal ',llOrdt op het nulniveau gekapt.

Zie fiGuur '?

Het signaal, iat over de weerstand van 50 ohm ontstaat, is in figuur 8
gesehetst.

50.n.
( o;;cilloscoop~

Impulsvormend netwerk.

D1 OA5

D
2

HD5001 (Hughes)

(praktisch geen recovery, zeer kleine capaciteit).

Om te bereiken, dat bij frequenties, die niet gelijk zijn aan 100 MHz

toeh impulsen optreden in het si2naa1 over de belastingsweerstand van

50 ohm, nemen we een weerstandop in serie met de zelfinduetie L. Hier

door wordt bereix t, dat bij frequentiea, die met gelijk zi jn aan 100 MHz
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toch aile uit81in~eringen onder het nulniveau liggen. Door op dit nul

niveau te ka'Jpen, houden we dus een impulsvormig Bignaal over.

1\

, ¥_- ., _-+---1----+--+----+-+-_ IJ~ -r--i-+--+-l--I--+-----1

I i I
'1 '" n r ".'0> C +---+---t---l~--+---+-----I 11 r) U f'JV

1- I- - - I- .. .." •• ~ '. • I 1 .J.,

I~........,.... IJr- - ~- - ._._-f-l- - 11-:;;;._ .... --- nulniveau.L!- ~I- +--.: ll~ ~I-~--i
L-. .__~_L_'---_--'--____'__-'-____'

fig-. S.
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v. Sen iml:lUlsf;enerator met een ;'lerhaling;sfrequenti~L-varjabel v,:;n :";0 HHz

tot 100 IvTH7.

Het sc~ema van een im~ulsgenerator met e~n variabele herhalings

frequentie, instelbaar tUGGen ~O MHz en 100 MHz is getekend in fig. 9.

t lt3 v' 0--------------------------......

Fi.;:~ Een impulsp;ener,=" t,:>r !!let een variabele herhalinp:sfrequentie

(80 ~:Hz - 11)0 ~mz).

C1 2 AC1,')20 (met in de hendel verkrijgbaar),
C

3
trimmer 2,5 pf. (kerarnisch)

S smoors':"1 oe1 (2,7 /uH)

L, 2,5 wd,g. diameter 7 rolli, poederijzerkern

L2 5 wdg. tl II II

L
3 5 \vdg. /I /I /I

L4 5 wag. II 9l II

In de schakeling van figuur 9 is een buis Ec31 gescna%eld als

oscillator met een af~estemde anodekring.

De o6cillatorfrequentie isvariabel van 80 MHz - 100 MHz.

De oscillator is erg los geko~peld met de, als .erste~~er ~eschakelde,



- 14 -

buis EF184, via een ca~aciteit van 1 pf.

Deze losse ko:>~eling tussen de oscillatar en de verstertrap is nodir,

am terugwerking op de oscillator te vermijden. Tevens is de verschuiving

in de oscillatorfrequentie ten gevolge van de rooster-kathodecapaciteit

van de buis EF104 in dit geval gering.

De anodeiml'edantie van de versterkerbuis bestaat ui teen LC-kring,

die afgestemd is op de oscillatorf~equentie en gelijktijdig daarmee va

rieert.

Dit tegelijk varieren van de oscillatorfrequentic en de resonantiefre

quentie van de afgestemde anodekring wordt bereikt, door gebruik te roaken

van een duocondensator. (C
1

2),
De amplit~de van de oscillatorspanning, zoals deze gemeten is nan de

anode van de oscillatorbuis, varieert in het bereik van 80 MHz-100 MHz

tussen 90 V en 100 V.

De impulsen, die ontstaan over de afsluitimpedantie van 50 ohm,

hebben de voleende eigenschappen:

minimum maximum variatie
waarde waarde

impulsamplitude 3,45 V 3,60 V 4,5 %
impulsbreedte 2,1 nanosec. 2.3 nanosec. 9,5 >6

(op 90 ~ Tan de tor)
-

bij 00 MHz bij 100 HHz variatie
---- --------

stijgtijd 0,9 nanosec. 0,3 nanosec. 12,5 %

afvaltijd ().6 nanosec. 0,6 nanosec. nihil
"--

De stijetijd en afvaltijd worden gedefinieerd tUBsen 10 % en 90 %
van de top van de impuls.

Over het frequentiegebied van Eo M~z tot 100 MHz, blijven storende

signalen tU8sen twee impulsen in, kleiner dan 250 mY, gemeten van top tot

top.

De impulsbreedte is niet constant, maar neemt bij lagere frequentie~ toe.

Dit is theoretisch te verklaren uit het feit, dat de voorflank, die be

staat uit een ~edeelte van het sinusvormige ingan~ssignaal, bij lagere

frequenties een kleiner steilheid heeft. (zie figuur 4). Bij gelijkblij

vende impulsamplitude blijft de steilheid van de achterflank gelijk, daar

deze uitsluitend benaald ~Jrdt door de resonantiefrequentie van het circuit.

(zie figuur 5). Dit komt overeeb met de verrichte metineen. De variatie in

de steilheid van de voorflank is kleiner, dan de variatie in frequentie
'25 ~)
~ zou doen vermoeden.
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~)lz. 10. De differ 'nt~ ." ver->;lij~:.inb vo ,r tie sclJa'{eJ.int; van

f~,. 5 luidt:

dv
i

d t'

2
1"1 i

== 1 --2

'j t '
+ n

c.:i
Jt' + Ci (1) t' == t - t2

v. == Up - Ho COs «(;.;t' + 10)
~ T

Cf == ~t2

dUF:
dvi

= wUodt l sin (u,t' + If) ( ;) \
-)

(dvi
wUo

[wco~(p) = --- If + p sin ttl C~)
:it ~ n

• L

P +w

Hu P~'Ui~o;en we de Leplace-tra.li.r'form'ti.~ toe 0[' (1) en vul1en (3) in:

)

+ ~)
L

wUo
n 2 (WCOS,,+ P sinr).

L( p' +w )

eus I (p) = p + VL i(o)
1

+ il(o) +
p::' +p ·</L+ 1/LC

~

w UO/L(wcoslf+Psinlf)

2 .EL 1 2 2)
(p +P / L + /LC) (p +w

= + + I (p)
c

Teru~trnnsformatie ~2~ft d~n:

Oplo ssi :'1,;:

(4)

a) I (D)=a .

(p + 2Cl()
--- --_._-- i ( 0) =

( D+CX- jr j (p+ol. + j(3)

(p+2ol )
2 2

(p+ol.) +(3
i(o)
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i \ t' )
a

i Ct') =
a

i(o)
,:in'l'

_ 0(.1-, '
e sin

(3::: V 1/L~ - i ei /1)2'

tan If! - f3!c:J..

b) Ib(p) = 1

, l~ 11 1 11'-'
D +', / + I v

i'(oh _ 1
/ ,.2 2
\ ,)+ ex) +ra

i' (0)

t e Y' U L' .. r ~ ,~ - f 0 1'1"a t.; , ," (> , i' -\- 1.' (t"
.... .: I,., C~,"",A. ,--. d..L. L:' 6 ..... r~ v b \ " •

1., (t" - ~\.2l... \ ,- ~
l~' 1-

-ol.t'
e sin ~ t' (6) vocrc:J..en(3

c)

Dit ~chrijvan we ~ls:

met
w2 Vo

.~ = 1
cos If

D
wUo

sin Lf' =
,~

tanen = L IfUJ

Voor (;e en t; I
L~

2
+ E,w

L~
= 1)

Doo!" de;".e ver,:elijkin 'ell 0:) t,;~ los,en, vinden W~ de waar·'ien van
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E =
1

_ 2 0<.. h [tan 10 2 2-- 1 ..J' «(j.. + f3 _
2 2 2 2 4""2 w2 _ • - I<ex. +(3 -uJ ) + '" ,~ 0<. W

E'7, =

2 2
2 ~ (I)l.. +@ ) tan Lf.

2 c. 2
w(3o'. -(3 +W ) J

We doen nu ~e vol~ende aanna~en.

(3? ~> UJ
2

2 :2
(3 ) 3 0<.

De uitiruk~in ~n voor E
1

, E
2

, E~ en ;:" -"Iorde" nu e~nvoudi_~:er.
,~ -

E (V
)

L

-2 0<. I~

(34

tan Lf1
[

1 _;,L ta n 10]
,_ 0( w T

E ,,[ 1 201-Q! - ;;"2 + --
3 (3 w tan r]

Teru~tran3forrndtic ~eeft i (t I )

C

i (t') =
c

O ~·~ .

;:,
1

~ '~01-

t..'5-.t.. 4 _ 01.. t '
5i n wt' + E2 cos wt I + C f3 e

. ~, ,~ -o£.t ,
:can f v +'c'4 e cOs (3t •

i (t l
) =

c
sin (w t' + () +

_ol.t E
e 4

sino ,sin eft' +0)

tan d
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Vol;ens (4) vinJen we voor 1(t'J:

i ( t ,) = 1 a ( t ,) + 1
0

( t ,) + 1 c ( t I ) •

Dus:

i ( t I )
_0( t' [1 (0)

= ~ • -_-.- sin (t3 t ' + If) +
.,,In'jJ I

E, ]sin I3t'+ -.'+- c;in(l3t'+ 6) +
1- :,In 6 I

tan y

m' t:

t' = t - t"
c

ef.. = 1</21

(3 = V1/1 2-

=L
01-

E-:>w
'-

1/,
- '+

-------------
E"

+ c:.~in (wt '+;)")
sin ~

\
:-t _.,. ,.2

/1.1)

b.n 6 = (3

2
U

CO-~Cf[1E w 0
= -- +1 f2 L

2

E
2 E:,

-2 cJ.. w Po
= - = ,

-r (3 t L

2 [1E."
-w 110 20(

=
(J2~-

+ w

2~~ Ln Lf]

c00'f [1

bnr]
tun r]

met de a.3.nna;;lcn:

2 2
(3 » w

/32 " 2
/- -93d...
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1. C. 1e Can

K. Hart

C. De RUJter
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Tie ju~ction transi~tor RS a switchin~ device.

blz,.• '';,''_62; t17. SC-b; blz. 215-223.

"':ili)sTec~~nical :'-i':-1rar:r 1962.

3e~r CL13.r~e con~l'olJ.ed ,b:lo'3econl 10Sic circuitry.

rroc. I • .c:;.E.J<.;. sept. 1'1 ':J; ;,112. 1215-1{""'27.
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