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Summary

This report summarizes the design and describes the installation of the

line-of-sight measuring link between Gunung Sandangan Ca hilI on the island

of Madura) and Surabaya.

It also describes how microwave techniques, necessary to understand the

performance of the microwave part of the link, have been introduced at the

Technological University of Surabaya.
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1• Inleiding.

Dit rapport is het verslag van een afstudeerwerk dat verricht werd

in de vakgroep "Telekommunikatie C" van de afdeling der Elektrotechniek

van de Technische Hogeschool Eindhoven.

Dit afstudeerwerk vond plaats in het kader van een ontwikkelingssamen

werkingsprojekt tussen deze vakgroep en het Institut Teknologi Surabaya.

Het projekt behelst een onderzoek naar het gedrag van centimetergolven

over een gemengde land-zee-verbinding in Indonesië.

Het afstudeerwerk vond plaats in de beginfase van de praktische uitvoering

van het projekt, d.w.z. die fase waarin ter voorbereiding van de metingen

apparatuur in Eindhoven werd beproefd, verzonden en vervolgens in

Indonesië werd geïnstalleerd. Dit komt tot uiting in een gedeeltelijk

chronologische opzet van het verslag.

Na een algemene inleiding over projekt en afstudeeropdracht (deel 2)

wordt eerst de voorbereiding in Eindhoven besproken (deel 3) en daarna

de uitvoering in Surabaya (deel 4).

Naast dit projekttechnische werk is er bij het afstudeerwerk ook veel

aandacht besteed aan werkzaamheden welke verband houden met de overdracht

van kennis en kunde op het gebied van technieken betrekking hebbende o~ het

projekt, in casu een mikrogolfpraktikum (deel 5).

Deel 6 tenslotte is een weergave van een aantal ervaringen welke opgedaan

zijn tijdens dit afstudeerwerk.
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Het projekt THD/E/T-2,

Algemeen.

In het najaar van 1968 is Baar aanleiding van een bezoek van
Prof. Niesten van de afdeling Elektrotechniek aan Indonesië
een voorstel gedaan tot samenwerking tussen de "Fakultas
Teknik Elektro" ("F.T.E.") van het "Institut Teknologi
10 Nopember Surabaya" ("I.T.S.") enerzijds en de Afdeling
der Elektrotechniek anderzijds. Het Institut Teknologi
Surabaya is een iastelling van hoger onderwijs, qua positie
te vergelijken met een technische hogeschool.
Het voorstel bevatte onder andere de volgende zinsnede:

"Het ••••• voorstel tot samenwerking ••••• beoogt te
. bevorderen:
••••• de realisering van gemeenschappelijke programma's
van onderwijs en onderzoek welke de goedkeuring en financiële
steun van de Indonesische en Nederlandse Regering behoeven."

De realisering van een gemeenschappelijk programma is tot
stand gekomen in de vorm van een ontwikkelingssamenwerkings
projekt onder N.U.F.F.I.C.-vlag, bekend onder de kode THD/E/T-2.
De afkorting"N.U.F.F.I.C." staat voor: "Netherlands UnivElrsities
Foundation For International Cooperation~. Dit is een iBstelling
opgericht door de Nederlandse universiteiten en hogeecholen
die zich onder meer bezig houdt met het uitvoeren van het
"Programma voor Universitaire Projekten". Dit programma
maakt deel uit van het Nederlandse hulpprogramma en bestaat
uit projekten van Nederlandse universiteiten, hogescholen
en andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs met
dergelijke instituten in ontwikkelingslanden.

De projekten worden beoordeeld onder andere op het feit
of zij de ekonomische en sociale vooruitgang bevorderen Vbn

de met de projekten betrokken ontwikkelingslanden. Een eis is
dat salarissen van medewerkers van het ontwikkelingsland
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evenals voorzieningen ter"·plaatse. zoals bijvoorbeeld werkruim.i.- .. ,·
ten, door het ontwikkelingsland bekostigd worden. Voor het
projekt THD/E/T-2 wordt dit de Rupiah-financiering genoemd.
Voor de verschillende deelprojekten, waaruit het projekt
THD/E/T-2 bestaat, wordt deze Rupiah-financiering verzorgd
door Perum Telkom (de Indonesis*h.'. PTT), de gemeente Surabaya
en het Staatselektriciteitsbedrijf.
Deze financiers hebben ~aat bij de projekten omdat zij de
beschikking krijgen over onderzoekresultaten van onderzoéken,
die zij zelf mede geformuleerd hebben.
Bij het projekt TBD/E/T-2 is het met name FTE/ITS.welke bij
de uitvoering ervan gebaat kan zijn. Immers:
-het uitvoeren van dit projekt kan aan FTE een naam verschaffen
welke belangrijk is voor het verkrijgen van de zogenaamde
"pembina"-status (centre of excellence status).
Dit is een status, welke door de Indonesische overheid verleend
kea WD~en als het instituut aan bepaalde eisen voldoet

I of .icheen naam heeft
verworven. De pembina-status zou FTE ruimere financiën

garanderen en daarmede ruimere mogelijkheden voor onderwijs
en onderzoek. De huidige financiele middelen van FTE zijn be
perkt. 1)

-het uitvoeren van dit projekt geeft aan studenten en stafle
den de mogelijkheid van onderwijs en onderzoek aan de band
van een projekt in uitvoering.

-apparatuur. nodig voor het projekt, wordt na afloop van het
projekt eigendom van FTE/ITS. De mogelijkhèid bestaat der
halve dat FTE zelf het projekt voortzet of een ander projekt
ter hand neemt, met gebruik van de verworven ervaring, kennis,
kunde en apparatuur.

Het projekt THD/E/T-2 bestaat _tt een drietal deelprojekten.
Deelprojekt 1.
Dit deelprojekt houdt zich bezig met het onderzoek naar het
gedrag van centimetergolven over een gemengde land-zee ver
binding in een tropisch gebied.

1) Inmiddels is duidelijk ~~worden dat de Indonesische overheid

voorlopig niet bereid is I.T.S. deze status te verlenen.



Deelprojekt 2.
De inhoud van dit deelprojekt is een onderzoek naar de mo
gelijkheden van elektrisch openbaar stedelijk en regionaal
vervoer in Surabaya.
Deelprojekt 3.
Bij dit deelprojekt wordt aandacht besteed aan de uitbreiding
en optimalisering van de distributie van elektrische energie
in het industriegebied Sidoarjo bij Surabaya.

Ter ondersteuning van het projekt werd op FTE een fakulteits
werkplaats en een fakulteitsbibliotheek ingericht, bevattende
een aantal standaardwerken op elektrotechnisch gebied alsmede
een aantal tijdschriften. Bovendien werd er reproduktie
apparatuur beschikbaar gesteld.

'2.2. Deelprojekt 1.

2,2.1. Specifieke aspekten van deelprojekt 1.

Naast aspekten. welke gelden voor het gehele projekt THD/E/T-2
zijn er voor deelprojekt 1 nog een aantal andere aspekten aan
te geven.
-In Indonesië is men bezig met de aanleg van een telekommu
nikatieverbindingsnet dat gedeeltelijk uit straalverbin
dingen en gedeeltelijk uit troposferische verstr~iïngs

verbindingen zal bestaan. Een eenheid hiervan. de "Trans
Jawa Link" is onlangs gereed gekomen.
Een gedeelte van het verbindingsnet zal vanuit Surabaya
via twee tussenstations op Madura naar de steden Banjarmasin
en Balikpapan op het eiland Kalimantan lopen.
De verbinding van Surabaya naar Gunung Sandangan. een heuvel
op Madura, loopt gedeeltelijk over zee. Figuur 2.2.1.1 geeft
een beeld van de ligging van deze verbinding.
De~e verbinding is ontworpen als een direkt-zicht-verbinding

'.
en zal gebruik maken van frekwenties in de band van 2 GH~ tot
6 GHz.Het is moeilijk te voorspellen wat precies het gedrag
van deze verbinding zal zijn. Men verwacht perioden van grote
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Figuur 2.2.1.1. De ligging van de verbinding Surab%ya-G. San
dangan.

variaties in ontvangen signaalnivo o.a. als gevolg van
reflekties aan het zeeoppervlak. De meetgegevens voor een
proefverbinding over hetzelfde trajekt, zoals bij dit pro
jekt gerealiseerd wordt, hebben tot doelresultaten te leveren
welke gebruikt worden voor het ontwerp van een definitieve
verbinding. 1)

-Naast de genoemde verbindingen zullen ook een aantal andere
verbindingen van gelijksoortige aard, d.w.z. direkt-zicht
verbindingen over zee, aangelegd worden in Indonesië. E9n
van deze verbindingen over de straat van Bali is al gereed.
Het is gebleken dat-er problemen ziju'met deze verbinding.
De resultaten, welke het deelprojekt oplevert, kunnen ook
van nut zijn voor deze verbindingen.

-Er bestaat grote behoefte aan gegevens over straalverbin
dingen in tropische gebieden in het algemeen. Dit deelpro
jekt kan een bijdrage leveren tot de uitbreiding van de
kennis op dit terrein.

O~dat Perum Telkom in het bovenstaande geïnteresseerd is,
heeft zij zich garant gesteld voor de Rupiah-financiering
van deelprojekt 1, hetgeen voor FTE de verplichting inhoudt
om binnen een bepaalde termijn rapPGrt aan Perum Telkom
uit te brengen.

1)De bouw van de definitieve verbinding is inmiddels uitbe
steed, zodat dit punt twijfelachtig geworden is.
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2.2.2. De technische uitvoering van het deelprojekt.

Figuur 2.2.2.1 geeft een schematisch beeld van de technische
uitvoering van het deelprojekt.
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Figuur 2.2.2.1. Schematische voorstelling van de technische
uitvoering van het deelprojekt.
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Het zendgedeelte van de meetverbinding is opgesteld Opde
Gunung Sandangan, het on~anggedeelte evenals de registratie
apparatuur in Surabaya, in een lTS-gebouw aan JI. Cokroami
noto. Er zullen voor de verbinding twee nabij gelegen fre
kwenties in de 4 GHz band gebruikt worden.
Naast de meetverbinding is ook een mobilofoonverbinding

aangelegd over hetzelfde trajekt. Ook is er een kortegolf
verbinding tussen Surab~a en de Technische Hogeschool
Eindhoven.

Het is de bedoeling om met behulp van een eenvoudige radio
sonde gegevens over luchtdruk, temperatuur en relatieve voch
tigheid als funktie van de hoogte boven het aardoppervlak
te verkrijgen. Getracht zal worden een verband te vinden
tussen deze gegevens en het gedrag van de verbinding, welke
oOk toepasbaar is op andere verbindingen. 1)
Als hulpmiddel voor de verwerking van gegevens is een door

de groep E.C.C. gebouwd dataregistratieapparaat aanwezig,
evenals een tafelrekenmachine met plotter.

2.2.3. De in het kader van het deelprojekt te verrichten werkzaam
heden.

De werkzaamheden, welke in het kader van dit deelprojekt
verricht moeten worden, kunnen als volgt onderscheiden
worden:
I.Werkzaamheden. welke de opbouwen het onderhoud van de

meetopstelling betreffen. Dit zijn:
a) de inrichting van het laboratorium, waar het ontvangsysteem

en de hulpapparaten opgesteld zullen worden.
b) het opzetten van de antennes in Surabaya en op de Gunung

Sandangan en de voorbereidingen hiervoor.
c) het instellen en afregelen van apparatuur.
d) het onderhoud en regelmatig ijken van apparatuur.

II.Pro.; ekttechnische werkzaamheden. Dit zijn:
a) het bestuderen van literatuur.
b) het uitwerken en evalueren van de meetresultaten.

-1) Op het ogenblik wordt er een apart projekt voorbereid, dat
di t onderzoek zal uitvoeren. Getracht wordt financiële steun te
krijgen van de Indonesische overheid.
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lIl, Werkzaamheden. welke verband houden met de overdracht van
kennis en kunde op projekttechnisch gebied,
Deze laatste werkzaamheden volgen uit de overweging, dat
een samenwerkingsprojekt als dit, dat slechts van korte
duur is, voor een groot gedeelte zijn zin ontleent
aan de overdracht van kennis en kunde, zodat door de
Indonesische counterpart na afloop van het projekt op
een of andere wijze een vervolg aan het geheèl kan wor
den gegeven.

Taakomschrijving van het, afstudeerwerk.

De afstudeeropdracht is als volgt geformuleerd:
"Het stimuleren, in samenwerking met de staf' en studenten van de
"Fakultas Teknik Elektro" van het "Institut Teknologi SurabayaV
van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
line-of-sight kommunikatietechniek in tropische gebieden~.

Gezien het feit, dat in de aanloopfase van het projekt vooral
de werkzaamheden van belang zijn, die in paragraaf 2.2.3
genoemd zijn onder de punten I-a, I-b.· en I-c, en tevens
gezien het gestelde onder punt III van dezelfde paragraaf', is
een tweeledige taakomschrijving tot stand gekomen.
Als taken zijn gesteld:
1. Het opbouwen van de meetverbinding.
2. Het presenteren, in min of meer kursorische vorm, van

technieken die bij de inrichting van een propagatie
experiment op de voorgrond treden.
De vorm en de .inhoud van genoemde presentatie moet aan
gepast zijn aan de situatie ter plaatse.

Deze taken zijn in Surabaya ter hand genomen, waarbij vermeld
moet worden, dat er behoefte bestond aan een mikrogolfprak
tikum, onder andere als toelichting op het in de meetverbinding
gebruikte mikrogolfsysteem. Als realisatie van punt 2 van de
taakstelling is de keuze gevallen op het opzetten van een
mikrogoI fprakt ikum.
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l De voorbereiding in Eindhoven

3.1 Algemeen

De voorbereidingen in Eindhoven kunnen onderverdeeld worden
in:

a) de voorbereiding van de opbouw van de meetverbindings Hoofd-
'stuk 3.2 licht de opzet en inrichting van de metingen toe.
In hoofdstuk 3.3 wordt een deel van een dataregistratie
apparaat nader beschouwd. In hoofdstuk 3.4 worden enige
metingen aan een proefopstelling van een ander onderdeel
van de verbinding -het diplexsysteem- beschreven.

b) de voorbereiding van onderwijsaktiviteiten. De Fakultas
Teknik Elektro (FTE) heeft de beschikking over een 'Sanders
bank' • Dit is een verzameling van golfpijpkomponenten in
clusief klystron en speciaal samengesteld voor onderw'ij s
doeleinden. Het systeem werkt in de X-band. Bovendien zijn
voor eventuele praktikumaktiviteiten enige 4 GHz golfpijp
komponenten beschikbaar. Ook zijn in het kader van het
project een signaalgenerator, power meter en staande golf
meter gekocht.

De mikrogolftechniek en enige praktikum handleidingen
zijn in Eindhoven bestudeerd om de mogelijkheden van een
praktikum m.b.v. bovengenoemde apparatuur en komponenten
te bestuderen. Omdat de werkelijke onderwijssituatie op
FTE niet bekend was konden in dit stadium van voorberei
ding nog geen uitgewerkte voorstellen voor een kollege en/
of praktikum gedaan worden.

c) andere zal.;:en zoals het verkrij gen van visa, het verz8.Li1elen
van documentatie, enz. Ook is voor vertrek een voorberei
dings kursus van twee weken gevolgd in het Instituut voor
de Tropen in .Amsterdam. Tijdens deze kursus 'Nerden mÜJ.dels
voordrachten en discussies problemen op ekonomisch, poli
tiek en sociaal terrein die in ontwikkelingslanden spelen,
aan de orde gesteld.



-14-

3.2 De opzet en inrichting van de metingen

Zoals reeds gezegd in paragraaf 2.2.1 is het gedrag van een l.o.a.

verbinding als onder beschouwing moeilijk precies te voorspel
len. Er kunnen fadingdiepten van 50 à 60 dB onder free-space
level verwacht worden [1].
Het primaire doel van de metingen is drieërlei:

1) het statistische gedrag v&~ de verbinding te bepalen wat
betreft de signaaloverdracht bij frekwenties die in de
toekomst door de Perum Tellcum ( de PTT van Indonesië) voor
deze verbinding gebruikt zullen worden

2) met het oog op de te ve~vachten grote fading te onderzoe
ken in hoeverre~b.v. frekwentiediversity een ontvangen
signaal verkregen kan worden dat minder last heeft van
deze fadingen

3)het veldsterkte patroon te bepalen dat door de ontvanger
gemeten wordt als de hoogte van de antenne variëert, d.i.
het height-gain pattern•

. De volgende opzet van de metingen is hieruit afgeleid:

a) een wat frekwentie en uitgezonden vermogen betreft kon
stant signaal wordt uitgezonden. Een gedeelte hiervan
wordt ontvangen en geregistreerd. Hieruit kan het statis
tisch gedrag van de verbinding afgeleid worden.

b) de metingen wordèn simultaan gedaan voor twee signalen
van verschillende frekwenties.

Het blokschema van de meetverbinding waarmee dit bereikt wordt
is getekend in figuur 3.2.1. Voor de uitvoering van de meting
van het height-gain pattern is het nodig da~ er naast de ontv~~g

antenne op vaste hoogte een ontvangantenne is die in hoogte kan
variëren.
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Figuur 3.2.1. Blokschema van de meetverbinding.

Aan de zendkant genereren twee zenders twee signalen van ver
schillemde frekwentie. Eén zender geeft een signaal V&"1 frekwen
tie 4012 11Hz. Van de andere zender is de frekwentie van "het afge
geven signaal instelbaar tussen 3,7 en 4,2 GHz. Dit opent de mo
gelijkheid bij meerdere fre~ventie verschillen tussen beide zen
ders het resultaat van frekwentiediversity te bepalen. Het uit
g?..ngsvermogen V2J:1 beide zenders is ~ 1 watt ( = + 30 dBm).

De dinlexsystemen zorgen aan de zend - en ontvangkant voor res
pektievelijk he"c s21nenvoegen en splitsen van beide signalen. De
ze systemen worden, zoals ze in Eindhoven ontworpen zijn, be
sproken in hoofdstuk 3.4.

De Bl"ltennes die gebruikt worden zijn tV-Jee 3 m. parabooln~ten-
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nes die gekocht zl,ln van de l;ederla.l'1dse PTT. (voor specifika
ties: zie apgendix 11, paragrasf 2.2.7). De bijbehorende mast
konstrukties zijn speciaal door de PTT ontworpen, en wel zà,
dat de ontvangparabool op + 15 m. hoogte boven het dak van het
lTS gebouw in Surabaya geinstalleerd kan worden en de zendpara
bool op .± 6 m. hoor~te op de Gunung SélJ.'1da..l'lf;an. Aan de mastkon
struktie op het lTS gebouw werden speciale eisen gesteld omdat
l1et dak van dit gebouw niet vlak is maar uit halve rondingen
bestaat (zie fig. 4.2.1). De twee masten die nodig zijn om de
parabool te dragen moesten op één voetstuk geplaatst kunnen
worden zodat ze allebei op één van de draagkolommen van het dak
opgericht konden worden. De parabolen en bijbehorende masten
zijn met instruktie van de PTT op het terrein van de TH in Eind
hoven opgericht. Hiervan is een verslag gemaakt (appendix I)
dat in Indonesië bij de opbouw van de masten gebruikt is.
M.b.v. een 2-1ijns recorder aan de zendkant worden de uit

gangsvermogens van de zenders gekontroleerd. De variabele fre
kvlentiezender heeft een~'aparte uitgang die een spanning afgeeft·
evenredig met het uitgangsvermogen. Van de vaste frekwentie
zender wordt een deel van het uitgezonden vermogen in het di
plex systeem uitgekoppeld en middels een krystal detector om
gezet in een gelijk spanning.

Een vaste frebventie en een variabele fre~ventie ontvanger
detekteren een deel van het uitgezonden vermogen van respektie
velijk het signaal van 4012 MHz en van het signaal tussen 3,7
en 4,2 GHz. Aan de uitgangen van de ontvangers wordt een span
ning. afgegeven evenredig met het ontvangen vermogen. Als we aan
nemen dat t.g.v. de aard van de verbindlng fadingen tussen
+ 10 dBr en -60 dBr t.o.v. free-space level voor kunnen komen
[1J moet, bij een vrije ruimte verlies van 139 dB en een gain
van 39 dB van de antennes, een ontvangen signaal dat ligt tussen
ongeveer -20 dBm en -90 dBm lineair gedetekteerd kunnen worden.

De dataregistratie vindt plaats op twee manieren:

1) m.b.v. een 2-1ijns recorder
2) m. b. v. een dataregistratie apparaat met een me.chanisch

teller geheugen.
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lIet dataregistratie apparaat maakt van ieder van de inkomende
signalen direkt een statistische verdeling op over een in te
stellen periode. Er kunnen drie verschillende verdelingen op
gemaakt worden. Uitgangspunt bij iedere verdeling is dat het
signaal onderverdeeld worä. t in nivo' s. De drie mogeli,jkheden
van verwerking van de inkomende signalen waaruit gekozen kan
worden. zijn:

1) het opmaken van een kumulatieve verdeling. De tijd dat een
signaal beneden een bepaald nivo is wordt bepaald. Het ver
schil tussen 2 nivo's is 5 dB.

2) het opmaken van ee. histogram relatief t.o.v. free-space level. De

tijd dat eea signa~l tUBsea twee aiTo's is wordt gemetea. Het ver

schil tussea twee Diva's is 5 dB.

3) het opmaken van een histogram waarbij het signaal verdeeld
wordt in 70 nivo's van 1 dB.Dit kan slechts van één signaal
terwijl 1) en 2) van twee signalen tegelijk opgemaakt kun
nen worden.

Indien 'mode' 1) en 2) van het apparaat gebruikt worden, wordt
de betreffende verdeling ook opgemaakt van 'de beste van de 2

signalen' (schakeldiversity). Tevens wordt van dit signaal en
de twee oorspronkeli,jke signalen ook het acmtal overschrijdingen
per nivo ineen bepaalde periode geteld, zodat de gemiddelde
fadingduur over die periode ook bepaald kan worden. Een eerste
aanzet voor een ontwerp van dit apparaat met 'mode' 1 is ~eda8n

in [2J. De realisatie van het apparaat is beschreven in [3).
Van een verbetering van het apparaat wordt verslag ged2Bn in

hoofdstuk 3.3.
·:·~en apart 1)robleem dat een rol speelt bij de inrichting van

de verbinding is de voeding van het zendgedeelte. Op de pla.ats
'vvaar de zender lcomt te staan, de Gunung Sandangan, is n.l. geen
elektricitei tsvoorziening aanwezig. Daarom was het nocllg een
voeding te ontwerpen die, onafhankelijk van enige andere elek
triciteitsvoorziening, kontinu de voor de apparatuur benodig
de energie kan leveren. Een blokccherrla van de voeding is [:~·,;te

kond in figuur 3.2.2.
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t akku-
22(L:y

gene-r'\

+ +1- 1-1_ ...
.:l. tlader ~ '2 t i ~ rator
L.. ~

~ .. .,--.
I

t ,
I

... I

r +ïI: 4t-
I

schake::t-aar
I

220 vlI

I
I

T- de/ac / ...... I

+ +' h.- I .. 24 volt 2 I omvor~ ! I,.. -r Ol .J.J.
mer

1

r + 28 v d~
voeding
zenders

- 28 v d~

3 x ( 2 akku's in serie)

hulpap-
paratuul

Figuur 3.2.2. Blokschema van de voeding aan de

zendkant

Het primaire deel van de voeding is een kornbinatie van akku' s

en een generator. Het voordeel hiervan is tweeërlei:

1) het aantal bedrijfsuren van de generator is kleiner. Dit
scheelt in brandstofgebruik en aantal service beurten.

2) bij al dan niet opzettelijke uitschakeling van de generator
is de voeding van de zender voor een bepaalde tijd verzekerd.

Staat dG schakelaar in stand 2 en is de generator aan dan 'Norden

zowel de akkulader als zenders en hulpapparatuur door de e:ene
rator gevoed. ;3taat de schakelaar in st&'1d 1 dan worden zenders
en hulpapparatuur door de akku 's gevoed en kan de generator ui t
geschakeld worden. Hulpapparaten kunnen zijn: power meter, oscil

loscoop, soldeerbout, enz.
De generator kaY1 een maximaal vermogen leveren van 1500 watt.
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Iedere accu heeft een klemspanning van 12 volt en een capaci

teit van 120 Ah. De acculader laadt 3 stel in serie geschakel

de accu's parallel op met een maximale laadstroom van 10 J\. De

laadstroom van' de accu' s moet t met de ha..'1d' geregeld vwr'den.

Ui t metin~en is gebleken dat, als de zenders alleen 2G.nstaan

en de accu's voor ele energie moeten zorgen, de ingangsstroom

van de dc/ac omvormer 8,4 ampère is (dus 2,8 A per accu). :Us

VJe aanneJ:.en dat de gemidd elde laadstroom V8.l1 de accu' s ool: on

geveer 8,4 ampère is, is de verhouding (laadtijd accu's)/(ont

laadtijd accu's) gelijk ann 1/3.

~)amnle- a:nd boldcircui t.

'iet datsrer:istcatiea:onarr::s.t.j, ,

'~en behoeve van de vereenvoudie;ing van de G.e.te.resistr8.tie

is een dnt8.regictrc).tiemlp?.rcHü ontwikJ'Celc1, dEt in llOOfclstu~c

3.2 reeds ~loba21 besc~reven is.

'_it 2.ppar:ê'.at rep;istreert :'1et hein1p vC.n telrelais:

of de totale ti ~ dsdllren waarover het ontvangen signa81rroclure~:cle

een bepaalde periode een aantal dempingsnivo's oversc~reden heeft

of de totale ti,jàs(>.lren vraarover het ontvangen sipl1é'.::ü ro.:edu

rende een bepe,alde periode zich tussen een aantal peren JeFlpinr:c-

nivo's bevonden heeft.

TJeze gerJ;eVCl1D'lalcen het nogelijk op eenvouCllp;e wi,jze een

ku:-c,u1atieve verdeling van de dempinG 2.18 functie V211 'let

tijdspercentage respel:tievelLj1: een histo,',"re.m als funldie

V('c.::.1 ]let ti.jdspercent2ge te oepalen. "iguur 3.3.1.1 [""eeft hierV211

een i11u2 tr::1.tie.

:]ovenc3.ien raeet het 8.pnar:-at het aant::ü :ne.1en dat de c~einpinr;0:

nivo's ge,-:urende een bep8.3.1de neriode ovcrEchre(~en zi.~n, dit

ter bepaling V2~

fê~di.üg(Eepte•

In dit hoofc1f:t;-j'c wordt 8.élllG;epeVen hoe groot èe t=1eoretisG]1

bere'~ende

teJ.rc1ais

",:,emic1öcJ.de Dercentuele a.:fwi.41~in.c~en zi:in we1':e 5e
\ _..' .~ - . ~.

vertone'"J. als funktie va:} de fadinr;du.ur.

Ver\~eY' wordt een circui t IJesc1".reven, G2t in J18t do,t;lre'~;i8tr:,,',t-·

appar~c.at is ingebouwd om deze af'l.ri:i1cinsen te verkleinen.
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Figuur 3.3. 1 .1. Voorbeeld van een kumulatieve verdeling ~n een

histogram.

Principe van de werking van het telsysteem.

Zen signaal met duur At wordt verkregen uit een fading met duur at.
De fading kan onder een bepaald nivo of tussen twee nivo's liggen,

De vorm van het afgeleide signaal is weergegeven in figuur 3.3.2. '.
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T+At
t ~

:.....~ 6_t ....... :
"1 11

';------------

"0"~
".

0"·. ') 3 2 1:.:lguur ;J •••• Eet van een fading afgeleid signaal met duur à t.

De fading onder een nivo of tussen twee nivo's begint op het
ti,idstip :r en eindigt op het ti,jdstip ,... + 6 t.
Het ve..Jl de fading afgeleide signaal wordt samen met een
kloksignaal naar een and-poort gestuurd.
Eet kloksignaal is getekend in figuur 3.3.2.2.

?m 2T +T_1 0 - 0 PTa .jl +,1
~o -'-p

t --...

re T
I 0 lP,
I ....41--------..........)0 ,....-..
, I

o

.
I

~- -,
It 0"

"1"

I~ • 3 3 2 ') -~ t 11k· 1.'-1 19t1ur_ • • • '--. lle ,-( 0 s lPjnaa •

De uitgang van de anel-poort is verbonden met een telrelais.
De schakeling is gegeven in figuur 3.3.2.3.

Figuur 3.3.2.3.• ?rincipeschalcelinP".... van de.J:.elaisbesturinh•
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Figuur 3.3.2.4 geeft een mogeli:iJce kombinatie van ing8l1g::,mi:o:nrücn

en het d3aruit resulterende uitgangssignaal van de alld-poor.t.

"1 11

,
(2)siro;naal

, I

(J ". Tp

signaal

jJ'
I ,

jJl: " .........In',l_a....-..-_---:----(~~-siznaal .4, ,

do ';1: +~ 2do ~To+'.r p
'0 ,P t __.....

1"+ At

" 0"

"0 11

"1"

" 0"
"1"

Figuur 3.3.2.4. Mogeli,lke kombinatie van ingangssic;nalen en het

daarui t resulterende ui tp;an.r~ssignaal van de

and-poort.

TJ"e"t telrelais wordt bekrachtigd door een sign,:"al met amplitude

"111 ws.arvan de duur Tp groter 7:1oetzijn dan '.r b , opdat l1et

telrelais reageert. Derhalve moet gelden: fI'p> Tb-

~ Een equivalent systeem.

Het ~eit dat de telrelais een zekere bekrachtigingsti~dnodig

hebben geeft aanleiding tot foutieve tellerst@lden. Stel bij

voorbeeld dat in figuur 3.3.2.4 (Tp_T ) kIelnel' is dan Tb'
dan reageert het telrelais niet op de eerste puls v~! si~naal 3.
Een aantal gemiddelde afl,vi;ikingen als functie V8J1 fac1ingdu.ren

vlOrd t ~ierna berekend.

rren behoeve van het opstellen van een rekenprograInl'la k311 men

de schakeling va::1 figuur 3.3.2.3 vervangen dOOT een equivalente

schakelin2: met een ideaal telrelais waarvoor 2:eldt dat T'1 =0.
~ ~)

'renelnde een equivalente situatie te verkrijgen wordt de vorrn

Vffi1 signaal 2 áit figu~r 3.3.2.4 aaDgepast.



-23-

Aangezien het ec.hte telrelais T"!E1-S kan reagerenlb se:,:onden 11:1,

het tijclsti~ 'ï en c'.angezien het echte telrelais niet J-:leer

reageert na het tijdstip T +àt-Tb vvordt signaal 3 2,angepast

zoals getekend in figuur 3.3.3.2. De equivalente schakeling is

vleerge:9:even in fisuur 3.3.3.1.

'1· , ~
~lSlLL. EClUivalente sc>.akelinF vcm de rel2.is;)eGtur:i~.1r..

" 1 'I

jl n (1)~8iE~I12.al

11 011 .
I

"1 i1 I \

I: ~ignaal
,

(2)
" 0 11

I I
,

! ,
111 11 I I 1 I ,

n n signaal (3~

" 0"
!

I I I 1 I I
I

T '+~ ?J. 2rv +~,!0 ' ll' rjl I

I . .L o ~J.o P, p o • p 0

'T" +'11

b
'i +Ät-T, t )

0

?iguur 3.3.3.2. 1=or~e lijce kom~Jinatie V8n

(1 e t d 2,2.r1,1:L t_r:....".;.~ ;::.8.;;;U:.;:J:;.._t,::..:;;.e.::r..;:e;.:l'::;..ld_e:;:.---:;u~';;;..i .;:,t.;.,F'o;;;;-8:;;;;X::;'_':-..J.".:;;;s:s;;;.;::i:...f;,;.;tl:.:,1,:..?_;;.;;2:;;;;,1=--·,.;..v..,;2=21

de and-noo;~t i:} de eou1v:üente schakeli~r:.

~iet re>;:enprOR;ra:i1l~la.

Het rekenprogramma dat in deze paragraaf besproken wordt berekent

hoe groot theoretisch de gemiddelde percentuele afwijkingen zijn

welke de telrelais vertonen als funktie van de fadingduur.

Iedere keer dat signaal 3 uit figuur 3.3.3.1 de waarde "1" krijgt,

wordt de tellerstand van het telrelais met één opge-
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}100fC,Cl • In fin'uur '3.3.4.1 zl;in de inF""anr'~8sisn::ücn en hol;

u Ltr~;',lr:m:].;':nn.'.l vtm de nnd-poort in liot er:uivrüente nyctee:~l

nog eons getoKend.
"1"

"0" n _
I

sif);naal (1)

I
signaal (2) I

:11"

"0"
"1:1

"0"

j§--------
I

J I

JJl
' ,I jll"
: IsignStal
, - - - - . - ''"''''''':''''------''l''':----rI-" l:: I I t:----J)'± 11'.1' n'J:1 Ltr (n+1)T •

: POOI p 01
'l'"':'~1"\ T+~t-~r (n+1)To+'i'

J b , p

In het re:;~enprogI'aElma is 11 zo gekozen dat [jeldt:

n is derhalve bec grootste gehele getal dat de breuk

&t/To bevat, m.a.w. n=entier(bt/To).

Als he'1 telrelals v66r de ~eting op nul ~Gzet is dan is de

minimale tellers tand '.7eD:e bi;] een V211 d~' fading e,fgelelC1

Sig112JÜ be:p.oort de stand n-1.

Als àt met ?o opgehoogd wordt, ontstaat bij dezelfde Teen

identielre si tuatie met het enige verschil dat neen eenheld

groter is. Voor elke w:~,arde van ~t wordt op een aant:'"',l

equidistante tijdstip~'len waarvoor geldt:

0(1< 'r o
de tellerstand berekend en de gemiddelde w2ardcn genomen

van de teIIGl'st~mden welke b:Lj die Ij. t gevonden zi,jn.

De aanduiding 11 tij dstipo.a.'1t al" in he-c rekenprog:r3Jnm2~ duidt

op het 2.8l1tal equidistante ti;jdstippen, dat bin .en 8n
tijè.sintervsl '1' genomen wordt.. 0 '--

De bovenst:::.n.nde procedllre is toelaatb~\ar, p.an c'enOH18" (lr'1; dG

verCieling V811 de k2ns d~,t ~ 'een bep".2.1de "rer'.rde l1cc~t, uni~
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farm is. Deze e,anname volgt uit het feit dat het fadinesig1:1e.al

een stCC118,Stisch .karalder heeft en anafhsnkeli,j:c is van bet

kloksignaal. In figuur 3.3.4.2 is het flawdiaeI'p.JTI van llet

rekenprogramma weergef"even.

/tij dstip"'.antal

A

Bnee

ellerstand:=tellerstand+1

nee

- [At

B

- ~VotTptTb,Atmint~tmaxtátstap,tijdstipaantal

:... (Ta t Tp tTb'~tmin'~ tmax,lltstap t tij dstipaantal

[..,.p •• , •. -- - t".!. W1J Kl n~o

)

~~~~r---~~~~ellers~and:=tellerstand+1

ljliguur 3.3.4.2. inowdiap;r8lTI va..'1het rekei1prograr:mw,.
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Hieronder is het rekenprogrBTlr:13. in algol weergegeven ..

Rekenprogramma.

OOOSREf<EKENING VAN DE GEMIDDELDE AF'~;IJKING VAN TFLLfRSTANOF:N '
OOtOALS FUNCTIE VAN EEN REPAALQt. FADINGDUUK.
OOISIN TE V:JEREN GEG:VENS:
0020T3: PlliIJDEDUUR KL0KPLJl.S.
0025TP: PULSDlJlJR KU3KPu..5.
003018: VEHEISTE HEKI<ACHfIGINGST!JD fHl<ELAIS.
0035DELTATEEMIN: MINIMALE F'ADINGDUU}\.
00400ELTATEEMAX: M4XIMALE FADINCi>UUH.
n045DELTATEESTAP: r'PHJGING VAN DELTAfEE.
OOSOTIJDSTIPAANfAL: AANfAL EQUIDISTANTE TIJDSnpPEN ~Mt(V,~I.)K RIJ FEN
OOSSAEPAAl.DE DELTATEf. DE GEMIDDELDE AFWIJKING BEJ<EI<ENO ~IJH[)T.

0060 'BEGIN'
006S'INfEGER' M,N,TIJQSTIPAANfALJ
OQ10'REAL' TJ..TP.. TB,DELTATEEMIN,OU-TATEEMAX.. DELTATEE5TAP,
00750ELTATEE, fAU.. AF"WIJK IN<3.. QUVlT IENf.. TELU::«SfANDJ
OOROT0:=READJ
OORSTP: =RF.AD J

0090TA r =HF-ADJ

009SDELfATEEMIN:::REAOJ
OlOQOELfATEEMAX:=RE~)J

o105DELTATEESfAP:::REl\OJ
alt OT I JDsT IPMNTAL I =f<EAOJ

OIISPRINTTEXrc' ('r~=')' BFIXrc 1,~j .. f,,» J
0120 NLCRJPRIN1'fEXT( '( 'TP=')') JFIXT(1 .. S,IP)J
0125 NLCHJPR I NTTf:Xf C'('rA=')' HF'lXf (1,5..18»
Ot 30 NLCl'<JPRINTTEXfC' ('DELTATEEMIN=')')J F'IXf(3'~ilJELfATEEMIN)J

o135 NLCHJPi~I NfTEXT (' C'DF:LTATEEW\X=' ) , ) J F'I XI (3"S..DF:LlATEF.MAX) J

0140 !\l.CRJPRINTTEXrc' ('DELTATEESTAP=')' >JF"IXT (3.15"Dr1.rATEESTAPH
o14SNLCRJPRINTfFXf ( '( 'TIJDSfIPAANTAU"')' HF!XTC6,O, tI.J)STIPAANf/\LH
0150NLCKJ
015SPRINTrEXT (' (' OELTATEE: PfJ<CENTUELE AF v; IJKING ')' H
OI6Q'F','R' DELfATEE:=DELTATEEMIN 'STFP , DELTAI'EESfAP
0165'U7\frIL' DELTATEEMAX 'DJ'
0170'REGIN' NI=ENTIERe[)ELTATF.:E/T0>J
0115TEU.ERSTMV:=OJ
01 &l'F'3R'Mt=O 'STEP' I 'lNTIL 'TI,DSTIPAANTAL-O.OOOOOOOi 'f)iJ'
018S'REGIN'
OI90fAU:=(MlTIJDSTIPAANTAL)*T3J
Ol 9S' 11" TAU<=<TP-TB) 'THEN'
o200TELLERSfA/\f) : =TELlEHSTAND+ 1J
020S'IF" TAU>=(N*TJ+TR-DELTATEE) 'THEN'
0210TELLEi<STAI\DI=TEl.!..EHSTAND+IJ
0215'IF' TAU>=CCN+1 >.n'+TR-DELTATEE> 'THEN'
0220TELLERSTANDt=TELLEkSTAND+IJ
0225 'EI\D • J
0230TELLFRSTAND:=(TELLEHSTANO+(~-I)*M)/MJ

0235NLCHJ F'IXT (4,,4,OELTATEI::)J
0240SPACE(S)J
024SQwr IENT : =<DELTA fF:F./TJ ) J

0250AF'WIJKING: =( CTElli:I<STANO-QUTf IENT >/QU0T IEN!' >*100J
o 255F'IXT (4,.'LAF'W!,JK ING)J
0260'END' J
026S'F.t\D'
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.50 Enkele rekenresultaten.

Hieronder volgen enkele rekenrosuItaten voor de klokpuls

frekvventies welke in het d:l.taregiotratieappar32.t ~ebruikt

worden. Deze frekwenties zijn 1 Hz en 10 ~Tz, voor het ?aI~geven

van absolute ti,lden op de tellers, en 1,39 Hz en 13,9Hz

voor het aCll1geven vaD ti,l dspercentages op de tellers.

De lage klokpulsfrekwenties kunnen ~orden gebr~ikt voor het

meten V&'1 langer durende faclingen, welke in het algemeen VOor

komen bij niveaus, behorende bij een geringe dempiTIÇJ;.

De frequenties van 10I:rz en 13,9 Hz moeten voldoende Groot

zijn om in de meeste gevallen korte fadingduren nog tel:.:unnen

registreren. Ui t [1] volgt dat bi,j -t'adingen ven 52 dD,

welke naar verwachting gemiddeld 1 O;'~ ven de tijd voor~{omel1,

1:j hiervan la.'1ger dan 10 selconden duurt en 90 % langer d:'.l1

0,1 se':::onde. Eea klokpulsfreb.eatie y.n. 10 Hz blijkt yoldoeade p;root

te zij ••

Klokpulsfrequentie: 1Hz. Klokpulsfrequentie: 10 Hz.

TÇJ=+T';OOOOO
TP= +.03000
TR= +.02000
DELTATEF.MIN= +2.50000
OELTATEEMAX= +10.00000
DELTATEF:Sff\P= +2.50000
T IJ>ST IPAANTAL= +t 000

+025000
+2.00000

+.25000
+1000

+.2500
+.5000
+.7500

+1.0000
+1.;'~500

+1.5()(){)
+1 :7500

T0= +.10000
fP= +.03000
TR:: +.020nO
IJELTATEEMIN=
DELTATEEW\X=
DELTATEESTAP:;:
fIJ>STIPAANTAL=

-.40
-.2'1.
-.13
-.\0

+2.5000
+5.0000
+7.51)00

+10.0000
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Klokpulsfrequentie: 1,39 Hz.

f'.J= +.71940
TP= +.03000
TA- +.02000
Df.LTATEEMIN= +2.50000
DELrATEEMAX= +10.00000
OaTATEESTAP= +2.50000
TI.DSTIPAANTAL= +1000

DELTATEE PF..RCENTlF.LE AFwIJKING
+2.5000 -.4 \
+5.0000 -.20
+7.5000 - .ltt

.... .+ 1 '1 • f) '1'')() -.10

Klokpulsfrequentie: 13,9 H~.

TI"= +.07194
TP= +.03000
'fB= +.02000
DELTATEEMIN= +.2~OO

DELTATEEMAX= +2.00000
oELTATEESTAP= +.25000
T I"DSTIPMNTAL= +1000

OELr~rEE PF~ENTUfLE Ar~I,~TNl

+.2500 -.!,. g~

+.5000 ...:1.~9
+.7500 -1.33

+1.0000 -1.00

l
+1.2500 .... RO
+1.5000 -.61
+1.7500 -.S~
+?rlMfl -.50

I'adingduren, welke langer d.scn 2,5 se1:ondcn duren worden bi,4

een klo:cfrek\ventie ven 1 r:;z én 1,39 Hz geregistreerè_ met

een gemiddelde absolute afwi4king kIelnel" dan 0,4 % ten

gevolge van de mechanische traé).gLeid der telrelair3.

Fadingduren welke langer"dan 0,5 sekonden duren worden bLi

een :dokfrekvientie van 10 Ez en 13,9 Hz geregistreerd met

een semiddelde afv!ijlcing wel:ce in absolute nra:-rde kleiner

is dan 2 5~.

Incidenteel kunnen de afv'li.jki::lgen groter of kleiner zi,jn,

Elaar genlidc1elcl over een langere periode zullen de a:i\"li,ikiii[en

bovensta2nde waarden benaderen.

Het dC'.taregistratieapp2-r-;at kem ook afvvijJdngen vertonen

ten gevolge van andere oorzaken, welx:e hier niet bespro.':een

\vorden.

Vooral bij ge.meten verdelingen over kort durende i'adinge~

vvorden de gemiddelde afvlijkinr;en aenzienlijk.

), sngezien dit soort situaties verr:leden d.ienen te '."!orden

moet een oplossing gevonden worden ln de vorr.:1 von een "'lij

ziging acn het dat",.registrco·.tieapparaat, welke zo eer.voudir:;

mogelijk te realiseren is.

Hiertoe is aan el~{ V811 de twee ing:::.u17S1;:8.l18.1en V2.Yl het

dataregistrRtieappare.at een sample- c't..:.'ld holc1circui t toe

gevoecd. Fif,Uur 3.3.5.1 geeft de gewijzigde scllakcline

w3ç-;rbij de moclifikaties ten opzièhte van de oorspronl(elLike

schakeling gestippeld zijn weergegeven.
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De monostnhiele multivibrator transformeert de pulsen uit

het dataregistratieapparaat komend naar pulsen met een puls

breedte van 0,5 msekonden. De frekwentie van de samplepulsen

is 10 Hz of 13,9 Hz. Elk sélJTIple- and holdcircuit neemt een

sample op het moment de.t het een posi tieve klokpuls aanr:ebod::-:n

krLigt. Het signaal wordt vastgehouden tot op het moment dat

een niemv sample wordt genomen.

Bij ieder leane,al is voor het sample- and holdcircuit een

geli,4kspanningsvers1;er.ker n1et regelbare versterking en

uitgangssp&~ningsnivogeschakeld, tenelnde ervoor te zorgen

det bij beide kanalen bij eenzelfde demping eenzelfde spanning

verschijnt aan de beide sam}üe- and holdcircui tingangen.

Deze versterkers moeten zo worden inc:esteld chet bi,l het mini

maal ontvangen vermogen de uitgang ven de versterkers

ongeveer op nulpotenti:ë~2,1 zijn en dst bij maximElal ontvangen

vermogen de ui tga...'1gsspanningen der verster].;:ers ongeveer

tien volt zijn •

. 6. Gemiddelde afwijkingen bij toepassing van samule- and

holdcircuits.

Zoals uit figuur 3.3.5.1 blijkt wordt gedurende een tijds

interval àt tijdens welke een dempingsnivo -overschreden is

telkens als de monostabiele multivibrator een se~plepuls

afgeeft aan het sample- and holclcircui t de tellerstsnd :11et

één opgehoogd, als tenminste tegelijkertijd ook een klok

puls aan de and-poort aangeboden wordt. grolueer-het beGin

van de periode à.t samenvalt met een samplepuls en een

klokpuls no,ar een and-poort dan wordt de bijbehorende teller

met é~n op~ehoogd.

'7ann8 er het einde van de periode At samenvalt met een c:;arnple

puls dan wordt de tellerstand niet opgehoogd. De hold-'..v~'arde

is nameli.4k die vI'''arde welke het ing8nS8signs~al "1:1eeft o!) ::.et

elnd V2l1 de sarnpleperiode. De telrelais reaeeren de::,halve

altij cl op waarden V201 het ine:angssignaal op de tij dstip'len

n.T o + rr s ' wae.rin To de periodeduur is V.3Jl het klokpuls

signaal nc:tar de bijbehorende and-poorten e:i.1 'r s de duur is
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van de sa..'1J.plepulsen.
Voor de duidelijkheid wordt opgemerl;:t dat de samplefrelcwentie

10 Hz of 13,9 Hz bedraagt, maar dat het klokpulssignaal d.at
toegevoerd wordt naar de and-poorten 1 Hz en 10 Hz respektie
velijk 1,39 Hz en 13,9 Hz kan zijn. Uiteraard lopen de
samplepulsen naar de sample- and holdschake~ing en het
kloksignaal naar dE and-poorten volledig synchroon, daar
het samplesignaal afgeleid is van het kloks2gnaal.
Als men de ongewijzigde schakeling Vfu~ het dataregistratie
apparaat vergelijkt met de gewijzigde versie dan blijkt
uit het bovenstaande da~ de gewijzigde situatie beschreven
kan worden met het rekenmodel uit paragraaf 3.3.3 onder de
voorwaarden: Tb=O en Tp=O. De gemiddelde afwijkingen zijn
in deze situatie nul.

Dit betekent dat men kan verNachten dat verdelingen Over
langere perioden geen afwijkingen meer zullen vertonen ten
gevolge van de benodigde bekrachtigingstijd Tb Vffi1 de telre
lais • Gemiddelde afwi,jkingen welke niet gelijk zijn aaIl nul
kunnen in de praktijk ontstaan ten gevolge van het niet
ideaal zijn van de sample- and holdcircuits en de rest van
de schakeling in het dataregistratieapparaat.
De in het dat~registratieapparaattoegepaste sample- ~~d

holdcircuits worden in paragraaf 3.3.7 behandeld, evenals
de: eigenschappen ervan.

Beschrijvinf: van de schakeling van de sample- and holdcircuits.

Figuur 3.3.1.1 geeft een sample- and holdcircuit weer z08.ls
dat ontworpen en gebouwd is ten behoeve van net dataregistra
tieapparaat • He1i gedeelte rechts van de stippellijn is t·."ee
maal gebouwd op één printplaat, zodat er. twee sample- and
holdcircui ts zi,jn, die door één samplepuls gestuurd 'Norden •
De uit het dataregistratieapparaat afkomstige samplepulsen heb
ben een lage waarde van 0 volt en een hoge ',vaarde van Olweveer
5 volt. Tvlet behulp V8J1 de operationele verster;cer p.A7 ~L 1

worden deze spanningen getransformeerd naar onGeveer -11 vol
respektievelijk +11 volt. Deze spanningen zijn nodig o:-n de

velde1~fekttr2nsistor 2i'J3819, welke als sclH?~{eJs.ar ;fungeel't,
ope~l en dlcht te sturen. De ingaJ:1Gssi[';nalen voor beulG E2,~1pl::··

a:1.d holdcircui ts, afkomstig ven ontvBl1R;er, r:}r)eten ligccnl

tussen de ~aarden 0 volt en 10 volt.
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Figuur 3.3.7.1. Schema van ee'!. sample- and holdeireuit.

De drain-souree-spanning van de transistor bij het optre(,en

van een puls is dan altijd ongeveer 0 volt, aanGeziel1 de

diode tuss en de uitgang van de pA741 en de gate van de

2N3819 in sperrichting 8t8.2,t. ,Tp..J1neer er geen sé"mplepuls

uanwezig is is de gate-sou.ree-spanning van cle transistor

minimaal ongeveer -?1 volt en maximaal ongöveer -11 volt,

omdat de diode dan in doorlaatriehting staat. De transir:::tor

is ten gevolrçe van de ~;;e spanni:1gen gespe:::'d .}anlleer de t:'an

sistor geleidt wordt de spanni"g vmlke de condonsa"tol" J

opgeladen of ontladen to-c de '.7aarde welke het snaloge



-.1.1-

ingDngsslgnaal Op dat:noment heeft. ':ianneer de transistor

spert wordt de sparmil1G welke C tLjdc21S het nemen van een

sample geleregen heeft, vastgehouden tot op het moment dat

een nieuwe samplepuls vers~hijnt.

De pJ\.7400, een operationele versterlcer met zeer hoge ingangs

impedru1tie doet dienst als imped8ntietr2~sformator.

De grootte-orde van R1 en h 2 is 5 kOhm. De waarden zijn zo

gekozen dat met ingangsspro1ning van de pA740C op nulpoten

tiaal (condensettor C Jcortgesloten) de ui tgangssproE1.ing zo

dicht mogeli~k bij nul volt ligt.

De condensatoren van 1000 pF en 40 pF ZlJD aangewrRcht om

ongewenste signalen op de voeoingsspanningen te elimineren.

Berekening van de waarde van de hotidcondensator.

Gedurende de tij.::l dat de niet inverterende ingllilg VOD ö.e

}1A742 een vlO,8,'dc V8n drie à vijf volt heeft, geleidt de

tr?nsistor 21J3819. De condensator C zal zich dan op- of

ontladen, afhe.J1keli;jk van de vmarc1e vall ds analoge ing8-"'1gs

spe.nning, tot op het mOp.lent c1at de ingang Va::l de }lA741

weer ongeveer 0 volt wordt.

Figuur 3.3.8.1 geeft het vervangingsschema ven ~1et hO:1d

circuit weer op het moment dat de transistor geleidt.

r r

c

Figuur 3.3.8.1. Vervangingsschema va:} het Loudcircait

ti~del1s het geleiden van de transistor.
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r u stel t de uitgangsimpedantie van do ontvanger voor en

r t is de wcerste11d va~l de transistor in geleiding. De open

uitga~gsspanningvan de ontvanger wordt voorgesteld door e.

Gedurende de tijd dat de transistor spert loopt er een

lekstroom door de transistor '.'tellce veel groter is dan de

stroom naar de ingang val d,e pA740C. De leJcstroom door de

transistor heeft een grootteorde van 10-10 A. Het vervangings

schema van de schal-:eling in deze situatie is getekend in

figuur 3.3.8.2.

1 c

~iguur 3.3.8.2. VervaIlgingsschema Vel} het houdcircuit ti,jdens

het sperren van de transistor.

rreneinde de ;naxLnale waarde va;} de condensator C te oereke:1erl

wordt eerst het algemene geval van het laden en on tle.clen

VS.:!,1 een condensator bekeken. ?iguur 3.3.8.3 geeft de ·sch2..-

keling waarin de condensator geplaatst is

in deze figuu.r een laacl- en ontlaadkronme

sator getekend. Opladen

V.ln

p

de conden-
"-

Ontladen

V co

en tevens zi5n
,rall

p

i
V

". c1

c

1
"igu"Llr 3.3.8.3. Schal.celinp; VOOT' het laden en ontladen v:m een

condensator ell het sp anninp;sv (,n'1 0 0 n ~ OV8Y' à,e

condensator bii laden e ontladen.
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Zowo1 in het geval van opladen als van ontladen geldt de
formule:

V V (1iJ _,r. ) e-t /r
c = in + co v~n •

Tijdens het opladen van C is het teken van Vco-Vin negatief,
tijdens het ontladen positief•
.~Iet is belangrijk dat tij dens het nemen van een sample de
condenr:Jatorspanning zo namvkeurig mogelijk de waarde kri,~igt,

welke de uitgan~sspanninr; van cle ontvanger op dat moment
heeft. Aangenomen wordt, dat de uitg8..ngsspanning gedurende
de tijd dat de transistor geleidt als konstant beschouwd
kan worden, Dit is geoorloofd omdat de maximale variatie
van de uitgangssp8,nning e van de ontvanger tijdens het nemen
van een sample slechts een klein gedeelte van variaties
ten gevolge V~D andere oorzaken is.
De maximale verandering van het ontv8.J.'1.gen vermogen is nam9
lijk naar ve~vachting 100 dB/sekonde [2] hetgeen
resulteert in een maximale variatie van het signaal gedu:I;'ende
de sampletijd van 100.(5.10-4 ) = 0,05 dB (de sampletijd
bedraagt 500 psekonden). Zoals later zal blijleen is deze
variatie een flli{tor tien kleiner dan de variatie ten gevolge
van de temperatuursafbankelijkheid van de schakeling.
Als eis wordt nu gesteld dat bij het beëindigen van de
s&~plepuls de condensatorspanning niet meer dan ~V volt
ma.g afwijken van de uitgangsspanning van de ontvanger.
Vertaald in de situatie van figuur 3.3.8.3 luidt deze eis:

IVin - Vc11~AV •

Hierbij geldt: V. =e, t is de duur van de samplepuls en
J.n p

R = r u + r t -
Gebruikmakend van (3.3.1) wordt deze eis geschreven als:
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De ui tf,Cll1r-;sspannfn,g V8.Il de ontvnnger kan varieren van nul
vol t tot tien volt. EH::e verandering van 140 mV.komt overeen
met een verand r rinG vp,n 1 dB· in het ontv[mgen vermogen.
De maxim.ale verandering van het ontvangen vermogen is '100 db/se;\:.
De r:houdtij d van de schakeling is (71,9 - 0,5) msek of
(100 - 0,5) mse1\:. Hieruit volgt dat I(Vco-Vin)1 ma.."'{imaal
1,4 volt kan bedragen. Deze maximale wàarde is onder meer
bepalend voor de Yrlaximale waarde van de condensator C.
Het is mogeli~l{ e;ebleken b. V te stellen op 0,5 mV.
Di t, en de waarde vah C volgt 'ü t het volgende.
Als we zekerheidshalve r u + r t gelijk stellen ftEm 500 000,
aangezien r t enkele honderden ohms kal'l bedragen, dan volgt
uit (3.3.2):"-~6,29.10-5sek.
Derhalve geldt voor de maximale waarde van C: Cmax= 0,13 pF.
Voor de situatie van figuur 3.3.8.2, dus gedurende de tijd dat
het signaal vastgehouden wordt, geldt de volgende formule:

waarin t o de periodetijd van de samplepulsen is, t p de duur
van de samplepuls en (to-tp)~ t o derhalve de tijd gedurende
welke de transistor gesperd is.
De lekstroom van de transistor (i l ) is ongeveer 10-10 A.
Uit (3.3.3) volgt dan dat Cmin = 0,02 pF.
De waarde van C welke in de schakeling toegepast werd is

0,056 }lF.

In het meest ongunstige geval, namelijk wanneer het ingangs
signaal sterk varieert, zal de ho~dwaarde minder dan 0,5. mV
afwijken van het ingangssignaal aan het eind van de samplepuls.
Di t komt overeen met een maximale afwijking van het ontvangen
nivo vam 0,04 dB.

~ Temperatuurafhankelijkheld van ae schakeling.

De schakeling is getest in een temperatuurgebied van 200 C
tot 500 e. Binnen dit temperatuurgebied verloopt de ûit
gangsspanning ongeveer -0,4 mV/oC, hetgeen te wijten is aan



3.10.

-37-

de temperatuursafhankelijkheld van de operationele versterker.
Di t lromt overeen met een verloop van -0,003 dB/oe, ofwel
een verloop van 0,1 dB over een gebied van 30°C.
Het verloop ven de houdwaarde gedurende de houdtijd is bij
20°C ongeveer -0,06 mV bij een houdti,jd van 0,1 sekonde.
Dit komt overeen met -0,0004 dB. He~ verloop van de houd
waarde gedurende de h~udtijd is bij 50°C ongeveer-O,3 mV
bij een houdtijd van 0,1 sekonde. Dit komt overeen met een waar
de van -0,002 dB.
De enige temperatuurfout, waarmee rekening hoeft te worden
genouden is het verloop V&'1 de ui tgangssp'~nning als funktie
van de temperatuur, aangezien deze fout veel groter is dan de
andere fo;~ten.

Een.'andere fout.

Deze fout treedt op doordat er een restlading op de condensa~or

C achterblijft na he~ nemen van een sample. De aÏwijking, ver·'
oorzaakt door deze restlading is het grootst als het spannings
verschil tussen twee opeenvolgende samples maximaal is,.
t.w. 1,4 volt. De a:fwijlcing bedraagt in absolute zin enkele
millivölts en is slechts aanwezig gedurende één houdperiode.
Bij kleine spanningsverschillen tussen opeenvolgende samples
is de afwijking ve~vaarloosbaar.
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d 1\'~(9tingen aan het mikrogolfgedeelte

.4.1 Het mikr6golfgedeelte

Het 4 GHz diplexsysteem zoals dat in Eindhoven beproefd is,is
getekend in figuur 3.4.1. Hiermee wordt de gewenste frekwentie
diversity gerealiseerd. Appendix II geeft een beschrijving van
dit systeem zoals dat in Surabaya gerealiseerd is. Deze appen
dix maakt deel uit van 0J. Hierin worden naast de beschrijving
van het systeem ook de overwegingen beschreven die voor het
ontwerp van het systeem van belang zijn.
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Figuur 3.4.1. Het diplex systeem
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Zendkaat
Op punt I\. komt de variabele frekvventie (tussen 3,7 en 4,2 GTTz)
binnen. Dit siGnaal passeert de richtingsisolator, komt bij
poort 1 de circulator binnen, wordt bij poort 2 gerefl~kteerd

door het bandfilter en gaat vanaf poort 3 naar de feed van de
paraboolantenne. De vaste frekwentie (4012 Ti1HZ) komt op punt C
binnen, passeert de richtingsisolator en het ba~dfilter en gaat
direkt in de circulator van poort 2 naar poort 3 en zo naar de

feed.
Ontvangkant

In het ontvanggedeelte gebeurt precies het omgekeerde: bier
worden de samen binnenkomende signalen gesplitst. De vaste fre
kwentie gaat via het bandfilter naar D, de variabele frelnventie
wordt aan het bandfilter gereflekteerd en gaat naar B.

lIet meetsysteem voor metingen aan het mikrogolfgedeelte

Van verschillende komponenten zijn de voor het systeem essen
tiële eigenschappen bepaald. Dit is gedaan m.b.v. eén meet op
stelling van HevJ'lett Packard. Hîermee kan àf de verzwakking àf

de return~loss gemeten worden. Deze meetopstelling is getekend
in figuur 3.4.2.
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Figuur 3.4.2. Illeetopstelling voor het meten van
en return-Ioss

verzwakking,



-40-

De verzwakking wordt gemeten m.b.v. de z.g. IF-substitutie me
thode [4J. Het principe hiervan is als volgt: het rf-signaal
wordt toegevoerd aan een frekwentie omzetter en het resulteren
de if-signaal foaat via een standaard verzwakker naar eenif
ontvanger. Als nu een komponent met een onbekende vel"'zwakf.dng
in het rf circuit opgenomen wordt, wordt de verandering in
output van de ontvanger e;eregistreerd. Deze verandering en de
stand van de if-verzwakker geven de te meten verzwakking.

De return-loss, dat wil zeggen de verzwakking van het signaal
na reflektie aar: de door te meten komponent, wordt op soortge
lijke manier gemeten. In dit geval vindt men de TIullijrl, d.w.z.
diè lijn waarbij de return-loss 0 dB is, door eerst een kortslu
ting aan te sluiten i.p.v. de te meten komponent. Aan een kort
sluiting wordt n.l. het hele signaal gereflekteerd (return-loss
= 0 dB). In het geval van een verzwaR:kings meting "i'fOrclt de 'nul
lijn' eenvoudi~veg gevonden door de geleider waarin de te rneten
komponent aangesloten wordt, kort te sluiten.

Van de volgende komponenten is de verzwakking of return-loss
gemeten:

1) richtingsisolatoren
2) circulatoren
3) band-doorlaat filters

Dit is weergegeven in respektievelijk paragraaf 3.4.3, 3.4.4 en
3.4.5. In paragraaf 3.4.5 is tevens aangegeven hoe het filter
ontworpen is.

Metingen aan richtingsisolatoren

Van de kombjmatie in figuur 3.4.3 is de verzwakking als funk
tie van de frekvlentie bepaald, zowel in doorlaat als in sper
richting. De flens-overgangen waren nodig omdat de flenzen van
coax-golfpijp overgangen en richtingsisolatoren niet bij elkaar
!)asten.
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coax- richtings- coax-
golfpijp isolator golf~ijp

overgang ~ overga...'1g

---'~ D · [I f •
~ 1

flens- flens-
overgang overgang

Piguur 3.4-.3. Ko:nbinatie waarin de demping ve...n de

richtingsisolator gemeten is.

De metingen zijn weergegeven in appendix II,paragraaf 2.2.1,

tabel 2.2.1.

Je drie belangrijkste foutenbronnen zijn:

a) de ol1ze 1-:erheid in de nullijn. Indien de phase/gain indi

cator gebruikt wordt verloopt de meting als volgt: de ke

ten waarin de te meten komponent wordt opgenomen wordt

eerst korfEesloten en de indicator yvordt op nul ingesteld.

D3arna wordt de komponent tussengevoegd en de demping ~orGt

gemeten. De Genoemde nulinotelling blijkt bij herhcüing

ervan ± 0,3' dB te variëren.

b) de fout in de aflezing van de phB,seh;ain indice,tor: .i 0,3 c'Li3.

Zouden vve alleen de demping van de richtingsisolator beki,lken

dan J(01":1t hier nog bij:

c) de fout t. g. v. eventuele plisaanpassingen van de verschil

lende overg3.ngen. ·.'Jegens de grootte van de onder a) en b)

is de dempingen van alleen deze mvcrgang;en op deze manier

niet te meten, aangezien deze demping in grootte orde van

de fout is.

1.4 :.:etingen aan circulatoren

De verzwakl.;:ing van twee beschikbare circulatoren (nr. 2 en 3)

is als funktie van de frekwentie in de kombinatie van fîgl.lUr

3.4.4 gemeten.
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coax- richtings- richtings- coax-
colfpijp isolator . isolator golfpijp

---..~rg~gD t ~ r~OI t. Doverr:
flens- t flens-
vergang kortsluiting

Figuur 3.4.4. Kombinatie waarin de demning van de circulator
gemeten is

Het resultaat van de metingen is weergegeven in appendix 11,

paragraaf 2.2.2, grafieken 2.2.2a en 2.2.2b. De beide richtings
isolatoren in figuur 3.4.4 voorkomen de terugstraling van ener
gie t.g.v. reflekties aan de overgangen.

Eet ontwern van en meting aan het bandfilter

Voor de filters die in het diplex systeem gebruikt worden zijn
de volgende eisen opgesteld waaraan ze moeten voldoen:

1) een centrale frekwentie van 4012 ~lliz

2) in een doorlaatband van 10 ~ffizrond de centrale frekwentie
een verlies dat kleiner is dan 0,5 dB

3) bij frekwenties 20 fuffiz van f o verwijderd een staande golf
verhouding groter dan 40.

Een filter dat voldoet aan deze eisen is m.b.v. [5] ontworpen.
In dit artikel worden eerst enige resultaten uit de filterthe
orie genoemd, en wel speciaal resultaten die betrekking hebben
op Maximally Flat Filters ofwel Butte~vorth filters bestaande
uit alleen spoelen en kondensatoren. Vervolgens wordt, onder
bepaalde voorvvaarden, een equivalentie bewezen tussen een tril
holte in golfpijpen en een resonantiekring bestaande uit een
spoel en een kondensator. Daarna worden de genoemde resultaten
uit de filtertheorie toegepast op golfpijpfilters bestaande
uit een serieschakeling van trilholtes.

In onderstaande zal in het kort weergegeven vlorden hoe m. b. v.
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[5J het filter is ontworpen.

(3.4.1)1 +
P.
~

- =

Van een maximally flat filter bestaande uit nsekties kan af
geleid worden dat de verhouding van het ingangsvermogen P. en

~

het uitgangsvermogen Pu beschreven kan worden door:
2n

waarin f o= de centrale frelalentie
f = de afsnijfrekwentie ofwel dec

frekwentie waarvoor geldt:
p =tP ..u l

Dit kan ook geschreven worden als:

Pi = 1 + {QT. (f _ f 0) } 2n ( 3 •4.2 )
Pu f o f

waarin Q = _ ...1__
T f f

e 0-
f o f e

QT is de kwaliteitsfaktor van het
hele filter.

De relatie tussen deze kwaliteitsfaktor QT en de kwaliteits
f~{tor Qr van de r de sektie van het filter is:

Q Q sin (~ "Ti)r = T· 2n • (3.4.3)

Een andere rnanier om de verhouding tussen het ingangs- en het
uitgangssignaal te beschrijven is m.b.v. de staande golfverhou
ding S aan de ingang van het filter.

Pi = (3+1)2

Pu 48



-44-

Uit (3.4.2) en (3.4.4) volgt:

Beschouwen we nu de eisen 1) en 2) die aan het filter gesteld
zijn dan gaat (3.4.2) over in

10 {4012-5(anti log 0,05)-1= QT·( 4012

ofwel
(QT. 0,00249)n = 0,349

Uit eis 1) en 3) volgt m.b.v. (3.4.5)

4012 1 2n
4012-S)J

(3.4.6)

Uit (3.4.6) en (3.4.7) kunnen QT en n opgelost worden. Deling
van (3.4.7) op (3.4.6) geeft

n(0,00992) = 3,083
0,00249 0,349

ofwel
lOg(~ log 8,83

n = = = 1 ,6
lOg(010099~) log 3,990,0024

Omdat n het aantal sekties is moet n een geheel getal zlJn,
dus n = 2. Hieruit volgen voor QT uit (3.4.6) en (3.4.7) res
pektievelijk de waarden:

QT = 220

QT = 177.

V~1 deze twee waarden wordt de kleinste gekozen. Later zal blij
ken waarom dit sedaan is. In ieder geval kan gezegd worden dat
bij deze vvanrde van QT aan de belangrijkste eis, die van de
staande golfverhouding, voldaan is. Ter vereenvoudiging 'Nord t

voor QT gekozen:
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~=.b.v. (3.4.3) wordt voor iedere sektie apart gevonden dat voor
Qr geldt:

(3.4.8)

Beschouwen we nu een trilholte in een golfpijp dan kunnen we
deze schematisch weergeven zoals getekend is in figuur 3.4.5.1.

] >

jE
1= de lengte v~~ de tril

holte
B= de genormaliseerde 8US

ceptm1tie van een obsta
kel.

Figuur 3.4.5.1. Schematische weergave van een tril
holte

Voor de bvaliteitsfaktor Q~ van een trilholte als weergegeven
'in bovenstaande figuur geldt

arctan ft

In grafiek 3.4.5.1 is Bals funl::tie van Q). uitgezet. De kwali
teitsfaktor Q).. heeft betrekking op de golflengten. Het verband
tussen deze kwaliteitsfaktor en de kwaliteitsfaktor die betrek
king heeft op de fre~Nenties wordt gegeven door

( Àvo ) 2
'>-go

waarin Àvo=de centrale golflengte ..l.d

lucht

~go=de centrale golflengte In
de golfpijp.
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Grafiek 3.4.5.1. B als funktie van QÀ

Zijn de obstakels nu cylindrische pennen die evenwijdig aan het
E-veld midden in de golfpijp staan (zie figuur 3.4.5.2) dan kan

afgeleid worden dat de genormaliseerde susceptantie voldoet aan

B = 2 Àgo ._1-.-_
a In 4a

W

Grafiek 3.4.5.2 geeft grafisch de relatie tussen dia en 2Ba/À
go

=K

weer.
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Figuur 3.4.5.2. Dwarsdoorsnede van een gOlfpijp ter plaatse

van een pen
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Voor de lengte 1 van de trilholte in figuur 3.4.5.1 Geldt

~ ~g021 = -+ • arctan (~)
2 2

(3.~·.12)

-,'orden twee trilhol tes achter elkaar geplaatst dan moet de af
stand Ic tussen de trilholtes voldoen aan (zie figuur 3.4.5.3)

Ic = 1 1 + 12_Àg o + m.~ (3.4.13)
242

waarin 1 1 ,12 = de lengte van de beide tril
holten

m =0,1,2,3, ••.••...

I•I •
, K-golfpijpwand
I-

>ic ~E
I Ic ~ 12

~I

I
I

Figuur 3.4.5.3. Bovenaanzicht van een golfpi,jp bestaande
uit twee trilholtes

m bepaald de afstand tussen de twee sekties. Bij het kiezen van
een bepaalde m geldt dat:

1) de lengte van het filter toeneemt als m toeneemt
2) de onderlinge beinvloeding v~~ de trilholtes afneemt als

m toeneemt.

G.b.v. de formules (3.4.9) tot en met (3.4.13) kro1, uitgaande
van de kwaliteitsfaktor Qr die eerder afgeleid is, de dimensionc
ring van een golfpijpfilter afgeleid worden. Deze afleiding gaat
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als volgt:

a) eerst wordt QÀ m.b.v. (3.4.10) uit Qr berekend
b) daarna wordt m.b.v. grafiek 3.4.5.1 B bepaald uit Q~

è) vervolgens wordt m.b.v_ grafiek 3.4.5.2 duit B bepaald
d) tot slot kunnen ook 11 ,12 en Ic uit B bepaald worden m.b.v.

(3.4.12) en (3.4.13)

Gebruikt wordt golfpijp WG 11A. Hiervoor geldt dat

a = 5,817 cm

Àgo=9,75 cm als ~vo= 7,46 cm (fo= 4012 MHz).

a) Uit (3.4.10) volgt m.b.v. (3.4.8)

h) Uit grafiek 3.4.5.1 volgt nu voor B

B = - 10

c) De variabele K die gebruikt wordt in grafiek 3.4.5.2 heeft voor
bovenstaande B de waarde

K = 11,96

Voor d/a wordt m.b.v. deze grafiek voor deze K gevonden

d/a = 1,65 ofwel d = 9,6 rnm.

In deze grafiek zien we ook de reden waarom uit de twee in het
begin berekende waarden van QT de kleinste waarde gekozen is.
Bij een grotere waarde van QT (dus ook van Q~) zou B (en dus ook
K) meer negatie~ zijn. Een kleine fout in d/a, die altijd t.g.~

onnauwkeurigheid in de l(onstruktie voor kan komen, geeft dan een
grotere fout in de berekende waarden van het filter dan in het
geval van een kleinenre QT-
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d) Omdat Q1=Q2 geldt voor de lengten 11 en 12:in (3.4.13)

Gebruik makend van (3.4.12) wordt voor de afstand tussen de bei
de pennen gevonden

1 == 45,7 mm

Tot slot volgt uit (3.4.13) de waarde van de afstand Ic tussen
de twee trilholtes

Ic == leo == 21,3 mm
Ic == le1 == 70,1 mm

als m == 0
als m == 1

Berst is een filter gemaakt met Ic == leo. De return-loss van
dit filter is gemeten als funktie van de fre~nentie in de kom
binatie die getekend is in figuur 3.4.5.4.

flensovergang

matehed load (VS','{R <. 1 ,05)

Figuur 3.4.5.i. De kombinatie die op de reflektie test
unit in figuur 3.4.2 aangesloten is

Grafiek 3.4.5.3 is het resultaat van de metingen. Hieruit blijkt
m.b.v. de VSWR nomografen in appendix 11 (bldz 2.9 en 2.10) dat

- de staande golfverhouding bij 3992 lIffiz ongeveer 17 is
- de staande golfverhouding bij 4032 1ffiz ongeveer 7 is
- de return-loss bij 4012 MHz ongeveer 23 dB is.
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Grafie~ 3.4.5.3. De return-Ioss als funktie V2n de fre!~ventie
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N.a.v. deze resultaten zijn twee filters gemaakt met lc=lc1.
Eiervan is op dezelfde wlJze de_return-loss als funktie van de
frekwentie bepaald. De flensovergang was bij deze meting niet j;

nodig.
Grafieken 2.2.3a en 2.2.3b van appendix 11 zijn het resultaat

van de metingen. Hieruit blijkt dat:

- de staande golfverhouding van beide filters bij 3992 en
4032 MHz ongeveer 17 is

- de return-loss bij 4012 Affiz 29 dB is voor het ene ~ilter

en 35 dB voor het andere filter.

Deze twee filters zijn in het diplex systeem gebruikt. Figuur
2.2.3 {appendix 11) geeft nog eens de uiteindelijke konstruktie
weer.
Bij alle filters was het niet mogelijk ze zo af te regelen dat

de twee resonantie pieken samenvallen.

Metingen aan het diplex systeem

Het diplex systeem is doorgemeten tervJijl beide circulatoren
verbonden waren door een flensovergang (links) en een variabele
verzwakker ( Waveline, precision rotary vane attenuator) .als
vervanging van de antennes + het propagatie medium. De kombina
tie circulator-load was ook nog niet opgenomen. Deze is later
opgenomen i.v.m. de overspraak van de local oscillator in de
vaste frekwentie ontvanger naar de variabele frekwentie ontvan
ger.
Sweep-frequency metingen zijn gedaan m.b.v. de meetopstelling

van figuur 3.4.2.1 (verzwakkingsmetingen). De metingen tussen
A en B met C en D afgeslotèn en tussen C en B met A en B afge
sloten zijn weergegeven in appendix 11, respektievelijk grafie
ken 2.3.1 en 2.3.2 van paragraaf 2.3. Tevens is in de grafieken
3.4.6.1 en 3.4.6.2 ook de verzwakking tussen respektievelijk
A en D en C en B als funktie van de frebventie getekend.

Van de vaste freb~entie keten is de respons van de vaste fre
kwentie ontvanger als funktie van de verzwakking tussen beide
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circulatoren. Deze verzwakking kan m.b.v. de variabele verzwak
ker in~esteld worden. De vaste frekwentie ontvanger bestond bij
deze meting uit een mixer-voorversterker en een logarithmische
versterker, zie figupr 3.4.6.1. Als zender en local oscillator
werden twee HP 618B SHF signaal generatoren gebruikt.

HP 618B SHF
signaal generator

~

4042 ~mz (signaalsterkte: 0 dBm)

-~-~-~~ mixer- logarith- voltmeter
voorvers t e.Jr---'+.. mi s che 1------.1

.. ker 1 verste.r1cer
RF . I r- s~gnaa L- ---'

van D RHG log. amplifier
30 ])lIhz

Figuur 3.4.6.1. De gebruikte vaste frekwentie ontvanger

Tabel 3.4.6.1 geeft het resultaat van de metingen. Kolom 4
werd m.b.v. grafiek 3.4.6.3 uit de derde kolom gevonden. Uit
appendix.I paragraaf 2.3, grafiek 2.3.2 blijkt dat de demping
van de 4012 mlz keten 1,4 dB is bij 4012 r;lliz.
Bij een zendvermogen van - 30 dBm en de verzwak1cer ingesteld
op 0,0 dB, geeft de logarithmische versterker een respons van
2,6 volt. Dit korrespondeert met een ingangsvermogen van + 3
dBm (grafiek 3.4.6.3). Dit betekend dat de versterking VaJl de
mixer-voorversterker 34,4 dB moet zijn bij RF=4012 Lmz.

In de Sde kolom is aangegeven welke signaalsterkte t~eoretisch

op de ingang van de mixer gevonden moet worden als verondersteld
wordt dat de versterking van de voorversterker 34,4 dB is en on
afhwlkelijk is van het ingangsvermogen. De 6de kolom geeft aan
welk ingangssignaal voor de mixer gevonden wordt als de waarden
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stand signaal output ingangs op berekend gemeten
verzwakker op A in logarithmi- log.verster- ingangs- ingapgs-
in dB dBm sche verster- ker in dBm signaal signaal

ker in volt op mixer op mixer
in dBm in dBm

0 -30 2,6 +3 -31,4 -31,4
5 -30 2,43 -2 -36,4 -36,4
10 -30 2,28 -7 -41,4 -41,4
15 .-30 2,14 -12 -46,4 -46,4
20 -30 1,98 -17 -51,4 -51,4

I
25 -30 1,84 -22 -56,4 -56,4
30 -30 1,68 -27 -61,4 -61,4
35 -30 1,52 -32 -66,4 -66,4
40 -30 1,38 -37 -71,4 -71,4
45 -30 1,22 -42 -76,4 i -76,4
30 -50 1,08 -46 -81,4 I -80,4
35 -50 0,93 -51 -86,4 -85,4
40 -50 0,79 -56 -91,4 -90,4
45 -50 0,65 -60,5 -96,4 -95,5
50 -50 0,54 -64 -101,4 -98,4
55 -50 0,48 -66 -106,4 I -100,4
60 -50 0,45 -61 -111,4 -101,4

CD ® 0) CD CD ®
Tabel 3.4.6.1. De cn:tput van de logarithmische versterker als

funktie van de verzwakking

van de 4de kolom teruggerekend worden naar de mixer ingcmg. In
grafiek 3.4.6.4 is de respons van de ontvanger, d.w.z. de mixer/
voorversterker-Iogarithmische versterker kombinatie uitgezet te
gen de 'ideale respons' (kolom 6 tegen kolom 5). Hieruit blijkt
dat de vaste frel~lentie ontvanger zoals gebruikt in figuur
3.4.6.1 een lineaire respons geeft tot ongeveer -95 dBm. Dit is
vooral belangrijk voor de verwerking van het uitgangssignaal'met
de hand', d.w.z. m.b.v. de registratie van het uitgmlgssignaal
op de recorder. Voor het dataregistratie apparaat is deze linea-
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Grafiek 3.4.6.3. De uitgangsspanning van de logarith
mische versterker als funktie van

het vermogen aan de ingro1g

(fabriekgegevens)

lineariteit van minder belang omdat hier de spro1ningen korres
ponderend met de verschillende nivors waarop de tellers reage
ren afzonderlijk ingesteld kunnen worden.
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Meting van het ruisgetal van de mixer van de vaste fre~ventie

.2f1tvanger

Deze meting werd uitgevoerd om te bepalen bij welk local os
cillator vermogen het ruisgetal van de mixer/voorversterker
minimaal is.

Het ruisgetal F wordt gedei'iniëerd als de verhouding van het
aan de uitgang beschikbare ruisvermogen als de ingangsafslui
ting standaard is (To=2900

), tot het ruisvermogen op de ingang
opgewekt door de ingangsafsluiting onder dezelfde konditie.

F =

waarin k=konstante van Boltzman
F=ruisgetal
N1=aan de uitgang beschikbare ruis

vermogen
To=standaard temperatuur
B=bandbreedte

--

G_yermogensversterkiDg vaD het systeem

De eigenbijdrage Nr van het systeem in het ruisvermogen N1 is

N = N1 - kT BG = (F-1) kT BGr 0 0

Het ruisgetal van de mixer kan gemeten worden met behulp van
een ruisbron met equivalente ruistemperatuur T2 •
Beschouwen we het systeem van figuur 3.4.7.1 dan is het moge
lijk het uitgangsvermogen N1 en N2 te meten met respektieve
lijk de ruisbron uit en aan. Voor de verhouding van deze ruis
vermogens vinden we:

(bijdrage ingangsafsluiting).G + (bijdrage mixer) +

(bijdrage ingangsafsluiting).G + (bijdrage mixer)

+ (extra bijdrage ruisbron).G =
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mixer!

ruis- vermogen à

bron detektor

afsluiting voorversterker

Figuur 3.4.1.1. Een ruisgetal meatsysteem

kTOBG + (F-1)kToBG + k(T2-To)BG
=

kToBG + (F-1)kToBG

ofwel T2 - T 1
F 0= •

To
N2 1--
N1

(3.4.15)

In logarithmische vorm is
N2) - 10log( -- - 1)
N1

(3.4.16)

De extra ruisbron bepaalt de verhouding T2-To • M.b.v. de HP-. T
noise figure meter kan FdB automatisch bepaaîd worden. Anvisse
lend worden de ruisvermogens N2 en N1 doorgeschakeld. Als nu
T2_To bekend is kan de uitslag van een vermogensmeter die het
To

ruisvermogen N1 detekteerd zo geijkt worden dat FdB direkt af
gelezen kan worden [4J.

M.b.v. genoemde ruisgetal meter is het ruisgetal van de mixerl
I

voorversterker als funktie van het local oscillator vermogen
bepaald, zie figuur 3.4.7.2.
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MHz HP 618B SHF
r---- signaal generator

'--- mixer/
voorv:er-

,- sterker noise
f'igure
meter

I II

I I ruisbron I
10 dB verzwakker

Figuur 3.4.7.2. Opstelling automatische ruismeti~

Tabel 3.4.7· geef't de meetresultaten weer. Hieruit blijkt dat
het ruisgetal 4,4 dB is bij een local oscillator vermogen van

° dBm.

10ca1 oscmllator ruisgetal in dB
vermogen in dB

- 2 4,5
- 1,0 4,5
- 0,6 4,4

° 4,4
+ 0,5 4,5
+ 1 4,6
+ 2 4,9
+ 3 5,1

.
Tabel 3.4.7. Het ruisgetal van de mixer als funktie van

het 1.0. vermogen



-62-

De uitvoering in Indonesië

!al. Algemeen

In het tijdschema van het verloop van het projekt zoals dat
bij de aanvang ervan in eind 1971 gold, werd het begin van de
metingen gepland in het derde kwartaal van 1972. Omdat echter
de voorbereiding van de technische uitvoering van de meetverbin
ding (ontwerpen, bestellen, testen'van apparatuur), alsook de
organisatorische zaken (verkrijgen visa, enz.) langer duurde
dan verondersteld werd, was de verwachting bij vertrek naar Su
rabaya op 15 december 1972 dat de opbouw van de verbinding on
geveer vijf maanden in beslag zou nemen. Omstreeks juni 1973
zou dan met de metingen begonnen kunnen worden. De praktijk in
Indonesië leerde echter anders. Pas eind september kon begonnen
worden met de eerste metingen. Deze vertraging is om mserdere
redenen ontstaan:

1) de uitklaring van de goederen bij de douane in Surabaya
nam lange tijd in beslag

2) door lTS waren geen voorbereidingen getroffen voor het pro
jekt wat betreft:

- laboratorium faciliteiten
- gereed maken van het terrein op Madura

3) de aankoop en ontwikkeling van zenders en ontvangers in
Eindhoven nam meer tijd in beslag dan verwacht werd.

De verschillende onderdelen van de verbinding kwamen achtereen
volgens in de volgende perioden klaar:

antennes in Surabaya
antenne op Madura
apparatuur in Surabaya
apparatuur op Madura

april 1973
eerste helft juli
eerste helft aug.
eers te helft okt •

1973
1973

1973 ..

In de hoofdstukken 4.2, 4.3, 4.4, en 4.5 worden achtereenvol
gens bovengenoemde installatiefasen toegelicht.

Een ander deel van de uitvoering in Indonesië van de afstudeer
opdracht -het microgolf praktikum- is beschreven in deel 5.
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Een punt dat ter plaatse nog eens nader bekeken kon word~n was
de beschrijving van de hop. Dit ia gedaan' in hoofdstuk 4.6.

Ad De antennes in Surab81a

Voordat de parabool antenne en de antenne ten behoeve van de
verbinding met Nederland op het dak geplaatst konden worden,
werden de volgende voorzieningen aangebracht:

1) werkplatform + loopbrug + ladder naar het dak
2) tuipunten
3) fundament voor de voet van de masten

Voor de tuipunten is, gezien de aard van het dak, een specia
le konstruktie ontworpen. Het tuipunt dat zowel voor het tuien
van de parabool antenne als van' de antenne voor de verbinding
met Nederland gebruikt wordt, is getekend in figuur 4.2.1.

tuien ~parabool
antenne

f

~tui antenne voor de
~~verbinding met Ehv.

betonnen balk::---41Jmt=!-__-J1~lltlJlJHr-- dakboog
De bewapening goot naar waterafvoer
hiervan is ge-
last aan de be
wapening van de
dakboog

Figuur 4.2.1. Schematische weergave van de konstruktie van
een tuipunt

De huidige situatie op het dak van het lTS gebouw in Surabaya
is getekend in figuur 4.2.2.

De antenne voor de verbinding met Nederland is een Thunderbird
3-elements yegi antenne model TH3~MK3 met een gain van minimat>.l
8 dB en een-~pBn.ijdte van 14 meter. De antenne is draaibaar
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I
I

I

mobilofoon
antenne

tuipunt werkplatform

20 mantenne

Figuur 4.2.2. De antennes op het dak Van het lTS-gebouw

gemonteerd op de mast (zie figuur 4.2.3) zodat het mogenlijk is
een gunstige richting te kiezen voor eventuele verbindingen met
andere landen. De mast bestaat uit een 6 meter lange verzinkte
ijzeren buis die met vier kabels getuid is. Foto 4.2.1 is een
opname van de antenne zoals hij op het dak geïnstalleerd is.
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~~--- dichtgelast

draaibare top waar
de antenne aan be
vestigd is

/
tuikabel

ijzeren binnenbuis
vastgelast aan de bui
tenbuis

Figuur 4.2.3. De konstruktie waardoor de SSB-antenne
draaibaar ia.

Foto 4.2.1. De antenne voor de verbinding met Nederland
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De masten voor de paraboolantenne zijn volgens de procedure be
schreven in het antenneverslag (appendix I) opgericht. Ook het
ophijsen van de parabool naar het dak is gedaan zoals hierin is
aangegeven. Foto 4.2.2 is een opname van dit gebeuren. Foto 4.2.3
geeft een beeld van het uiteindelijke resultaat nadat de para
bool in de masten bevestigd was.

Foto 4.2.2. Het ophijsen van de paraboolantenne naar
~td~.

De gestippelde lijnen in figuur 4.2.2 zijn extra tuien die aan
gebracht zijn omdat bij harde wind de parabool erg slingerde.

Zowel de parabool antenne als de 20 meter antenne zijn geaard
door ze te verbinden met de bliksemafleiders die rond het dak
lopen.

De antenne voor de mobilofoon verbinding met Madura is onder
aan een van de masten van de parabool antenne bevestigd met be
hulp van de konstruktie getekend in figuur 4.2.4. Het is een
normale UHF-TV antenne.
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Foto 4.2.3. De antennemast met paraboolantenne, opgesteld op het

dak van het I.T.S.-gebouw aan Jl. Cokroaminoto te

Surabaya.
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~ Het "U-stuk" m.b.w. de mob~lotoon antenne
aan de mast bevestisd is.

~ De antenne op Madura

Alvorens de antenne op Madura opgezet kon worden moesten de
volgende voorbereideD4erwerken uitgevAerd worden:

- een deel van de top van de G.Sandangan moest afgevlakt wor
den

- er moest een hut gebouwd worden zodat er een verblijfplaats
was voor de toekomstige 'bemanning van het zendstation'.Teven
kan in deze hut apparatuur geplaatst worden.

Figuur 4.3.1 geeft een situatieschets van de ligging en de uit
.eindelijke inrichting van het afgevlakte terrein.
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De konstruktie van de ankers die voor de bevestiging van de tui
en gebruikt zijn, is getekend in figuur 4.3.2.

plaat
cm

+ 1.75 m18

1?ï7j/ ----.--:
,/ / I. ~ I
I / ,i 1. __

beto~ " I / ~\
-- -----

ijzeren
50 x 50

±

/ ""\± 25 cm
/ / ~taaf betonijzer

, diameter 18 mm.
~........'-

Figuur 4.3.2. De konstruktie van een van de ankers zoals
die op de G.Sandangan gebruikt zijn.
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De aarding van de antenne bestaat uit een ± 9 meter lange kabel
(koper) die over zijn hele lengte 1t m diep ingegraven is.
Foto 4.3.1 is een opname van de antenne en de hut.

Foto 4.3.1. Antenne en hut op Madura
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4.4 p"e installatie van apparatuur in Surabaya

De ontvangapparatuur is geinstalleerd in een ruimte op de derde
verdieping van het lTS gebouw aan de JI Cokroaminoto recht onder
de ontvangantenne. De voorzieningen die in deze meetruimte aan
gebracht moesten worden waren:

- een veiligheidsaarde t.b.v. apparatuur. Hiervoor is een ± 5 ~

lange zinken pijp in de grond geslagen naast de kali (rivier)
die langs het gebouw loopt.

- een juiste spanningsvoorziening. De spanning beschikbaar van
het elektriciteitsbedrijf in het gebouw is ongevear 130 volt.
De meeste apparatuur kan of op 110 volt of op 220 volt aan
gesloten worden. omdat er een stabilisator voor 220 volt
aanwezig is, is er gekozen voor een 220 volts voorziening voo
alle apparatuur. Hiervoor is een 125/220 volte trafo geplaats
van waaruit verschillende stopkontakten aangelegd zijn.

De speciale cou-kabel is vanaf' de feed van de parabool naar de
meetruimte aangelegd. Tussen deze kabel en de coax-golfpijp over
gang die aan de feed bevestigd is moest een coaxiaal BNC-bocht
( C? ) gebruikt worden omdat anders de kabel een te scherpe bocht
moest maken. Deze bocht geeft een extra verlt~s van ca. 0,5 dB.
Een 90° golfpijp twist zou een beter resultaat geven.

De demping van de kabel + overgangspluggen is, nadat hij in de
mast gehangen was, m.b.v. de meetepstell~van figuur 4.4.1 ge-
meten. De meetmethode was als volgt: - -- - ----

de kabel werd aan de $ntenn~kany kor~gesloten. De uitkoppelaar
wordt eerst gebrQikt om het aan; de kabel toegevoerde vermogen
uit te koppelen (richting 1). Dit tt1tgekoppeld. vermogen wordt
gemeten. Vervolgens wordt de uitkoppelaar omgekeerd in de scha
keling geplaatst, waardoor nu het gereflekteerde vermogen uit
gekoppeld wordt (richting 2). Ook dit vermogen wordt gemeten.
Als we nu veronderstellen dat de kortsluiting ideaal ie, is het
verschil tussen beide vermogensmetingen 2x de demping van de
kabel. Het is op deze manier niet nódig rekening te houden met
de uitkoppel karakteristiek van de uitkoppelaar omdat de koppel
faktor bij beide metingen hetzelfde is en slechts de verhouding
van beide vermogens bepaald hoeft te worden.
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power
meter

;1
:: CO

/1 ~ ~ !'" kabel + pluggen Jkortsluiting
/ '·,O..,....-------=-----===------1F9==!r-+<. ! , ........--------------4l=dd

',I CO r /hp-sig- '1~ "
naal ge~ (J)
neratori--

Figuur ~.1t Meetopetelling voor het meten van de
demping van de coax-kabel.

De frekwentie meter in figuur 4.4.1 bestaat uit een afatembare
trilholte parallel gekoppeld aan een coaxiaal geleider. Een deel
van de energie opgeslagen in de trilholte wordt uitgekoppeld en
m.b.v. een diode gelijkgericht. Op de diode is intern in de fre
kwentiemeter een metertje aangesloten. M.b.v. de uitslag van dit
metertje kan bepaald worden of de trilholte al dan niet afgestemd
is. Omdat de signaalgenerator echter te weinig signaal kan leveren
voor een voldoende uitslag van dit metertje is de digitale volt
meter gebruikt als versterker en aangesloten op de externe uit
gang van de diode. M.b.v. de uitslag van de multimeter kan de
trilholte makkelijk afgestem~ worden.
Tabel 4.4.1 geeft de resultaten van de metingen.

Ter kontrole is ook nog een rechtstreekse vermogensmeting gedaan
om de demping van de kabel te bepalen. D.w.z. het vermogen dat
de kabel in- en uitgaat is gemeten bij een frekwentie van 4010 MHz
het resultaat was een demping van 1,9 dB.
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frekwentie in uitgekoppeld ver- demping van de
MHz mogen in dBm kabel in dB

rie&ting ri~t1ng
±.0,2 dB

3800 -21,0 -25,0 2,0
3850 -21,0 -25,2 2,1
3900 -24,9 -28,6 1,9
3950 -22,0 -26,4 2,2
4000 -21,0 -24,8 1,9
4050 -2Z,0 -26,0 2,0

I

4100 -21,0 -25,2 2,1
4150 -21,0 -25,2 2,1
4200 -21,0 -25,4 2,2
4400 -21,0 -25,0 2,0
4600 -20.8 -25,1 2,2
4800 -21,0 -24,6 1,8
5000 -21,0 -25,6 2,3
5200 -21,0 -27,6 3,3
5400 -21,0 -26,6 2,6
6000 -21,0 -33,2 6,1

Tabel 4.4.1. De dem~in~van de eoax-kabel bij ver6ehil~·4
lende re entles.

Rechtstreeks onder de kabel is het diplex golfpijp systeem van
het ontvanggedeelte zoals getekend in figuur 2.1. appendix 11,
aangesloten. In vergelijking met het ontworpene in figuur 3.4.1
is de golfpijp inkoppelaar vervangen door een eoaxiaal inkoppe
laar. Hetzelfde geldt voor de golfpijpuitkoppelaar in het zend
gedeelte. Dit heeft het voordeel dat er golfpijpkomponenten voor
het praktikum besehikbaar kwamen.

Op het diplex systeem zijn de ontvangers aangesloten en hierop
moeten weer het dataregistratieapparaat en de reeorder aan~e

sloten worden. Deze dataregistratie apparatuur was bij vertrek
nog niet op de ontvangers afgeregeld.
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!:..2. De installatie van apparatuur op Madura

Allereerst is de voeding zoals getekend in figuur 1.2.2 gein
stalleerd in de hut. Om een eenvoudig aansluiten en gebruik van
de diverse onderdelen van de voeding mogelijk te maken ise een
schakelbord gemaakt waarvan in figuur 4.5.1 het schema getekend
is.

van generator

, van de ..... + -......-~::::::=i=d----1~-t----===::j--'

I akku' S -J
naar dc/ac ... ~ O'-..-----1'--7-------J

omvormer

220 volt
aansluitingen

mechanisch ver
bonden~ )-vou
dige omschake
laar (met nul
stand)

~ zekering
schakelaar-

••••••••• 'r" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -.i,-.... .. . .

aansluitin
voor aarde

naar .-
akkulader

......... _ - _ ,

van dedc/ac om- - veiligheidsaarde
vormer

Figuur 4.5.1. Schakelbord voor de bediening en aansluiting
van de voedIng.

Uit dit schema blijkt dat, in vergelijki~ met figuur 3.2.2, na
de 220 volts uitgang van de de/ac-omvormer ook een schakelaar ia
aangebracht zodat het niet kan voorkomen dat zowel de generator
als de de/ac-omvormer tegelijkertijd op hetzelfde punt spanning
af geven. Wegens het te hoge eigen verbruik van de omvormer
(t 10 watt) moest de schakelaar ervoor'gehandhaafd blijven.

De diodes (zie figuur 3.2.2) zijn in de kast van de akkulader
gemonteerd en de 24 volts lijn naar de dc/ac-omvermer komt uit
op een aparte uitgang aan de zijkant van de akkulader (aan t(;

sluiten op de ingang 'van de akku's' op het bord).
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Omdat de hut nogal ver verwijderd staat van de parabool (zie
figuur 4.3.1) én omdat installatie van diplexsysteem en zenders
direkt achter de feed nogal onhandig is, is -in tegenstelling
met het vermelde in figuur 2.1 van appendix 11- de feed mid
dels een coax~kabel verbonden met het diplex systeem dat nu,
evenals de zender~ in de hut opgesteld kan worden.
Hetzelfde type kabel als in Surabaya is gebruikt. De lengte
van de kabel is 8 meter.

Bij vertrek (15 september 1973) moesten het diplex systeem en
de zenders -de laatsten waren juist uit;Eindhoven gearriueerd
nog aangesloten worden.
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!.ti.. Een beschrijving van de hop

In [2J is een beschrijving van de hop gegeven m.b.v. gegevens
zoals die toendertijd beschikbaar waren. M.b.v. stafkaarten uit
1945 --dit zijn de beste kaarten die ons op het ogenblik bekend zij

is een nadere beschrijving van de hop uitgewerkt. Figuur 4.6.1
geeft deze beschrijving weer.

Het hoogteprofiel in figuur 4.6.1a is gemaakt door kruisingen
van de hoogtelijnen met «etvèrbindingslijn tussen Cokroaminoto .
en de G.Sandangan op de kaarten na te gaan. In figuur 4.6.1 b is
het gebied rond deze verbindingslijn beschreven.

Het gebied tussen de gestippelde lijnen is een i.v.m. reflek
ties interessant gebied. In [6J is afgeleid voor een atmosfeer
met een lineair met de hoogte verlopende brekingsindex, dat
voor de afstand tussen reflektiepunt en ontvanger geldt dat de
ze ligt tussen ongeveer 5 en 12,5 km. Hieruit blijkt dat, af
hankelijk van de variatie van de brekingsindex als tunktie van
de toestand van de atmosfeer, het reflektiepunt 'loopt' van
land naar zee en vice versa. Dit zou aanzienlijke fluktuaties
in het ontvangen signaal tot gevolg kunnen hebben omdat de
grootte van het in één bepaalde richting gereflekteerda vermo
gen voor water en land nogal verschillend kan zijn. In hoever
re dit alles het gedrag van de verbinding in de tijd zal beIn
vloeden hangt o.a. af van de statistische verdeling van ~ •

In tropische gebieden heeft k in het algemeen gemiddeld de vol
gende waarden: k=4~1 tot k=i. Dit wil voor deze verbinding zeggen
dat het retlektiepunt dan ongeveer 7 km van de ontvanger ligt
(cirkeltje in figuur 4.6.1).
In figuur 4.6.1 is tevens de stralengang voor verschillende

waarden van k getekend.
Uit deze figuur blijkt .ek,dat er aan de zendkant misschien
• zijinterferelltie l op zou kunnen treden, d.w.z. interferentie

t.g.v. retlekties aan de bergen die aan weerskanten van de stra
lengang aan de zendkant staan (zie figuur 4.6.2).

Foto 4.6.1 en 4.6.2 zijn opnamen van het zicht vanaf respektie-
velijk de G.Sandangan en Surabaya.
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Foto 4.6.1. Het zicht vanaf de G.Sandangan op Madura

Foto 4.6.2. Het zicht vanaf de mast op het lTS gebouw in
Surabaya
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R1= a50 Dl r 1= 950 m h • 250 m
0

R2- 1800 m r 2= 750 m h1= 214 m
R3= 2250 m r 3= 550 m h21i 197 m

hj- 241 m

figuur 4.6.2. De propyatie situatie bij de zendparabool

De afstanden die in figuur 4.6.3 genoemd worden zijn de 'hemels
breedde' afstanden zoals die van de kaart afgelezen werden en
niet de werkelijke afstanden die de stralen afleggen.

Om meerdere redenen kan verwacht worden dat de 'zijinterferentie'
van weinig invloed zal zijn:

1) de bundelbreedte van de paraboolantenne is 1,ao• We kunnen
nu de afstanden r 1, r 2, rj berekenen die respektievelijk de
bergen 1, 2 en 3 zouden moeten hebben tot de verbindingslijn
G. Sandangan - Surabaya willen ze nog juist binnen de bundel
breedte van de zendantenne vallen. Deze af'standen zijn ir.i.

tabel 4.6.1 samen met de hoeken 0(l' 0( 2 en 0(3 weergegeven"
Hieruit blijkt dat slechts ean zeer klein gedeelte van de
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uitgezonden energie gereflekteerd zal worden aan de bergen
~2} dat gedeelte van de bundel dat dan nog gereflekteerd wordt

zal sterk divergeren omdat er aan een gebogen oppervlak ge
reflekteerd wordt

3) voor het reflekterend oppervlak geldt dat het als ruw aange
merkt kan worden, d.w.z. dat het aanleiding geeft to't een
verspreiding van de invallende aB.~ite (weliswaar wel met
een bepaalde richting waarin meer gereflekteerd wordt). Een
kriterium voor het al dan niet ruw zijn van een oppervlak
is het Rayleigh-kriterium [7J. Dit kr1terium geeft aan voor
welke golflengte en hoek van inval een glad oppervlak (d.wz.
een oppervlak dat de straal in ,én richting reflekteert) ruw
wordt:

h)l
Bsua

{4.1}

met À. golflengte
~ = hoek van inval
h • de oneffenheid van het

oppervlak (fig. 4.6.3)

Figuur 4.6.3. De oneffenheid h van een oppervlak

In tabel 4.6.1 zijn de verschillende waarden van h1, h2 en h)
aangegeven waarvoor respektievelijk de bergen 1, 2 en 3 ruw wor-
den.



berg 1

Tabel 4.6.1.
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berg 2 berg 3

2 m r' = 26 m r' = 32 m2 3
7° 0(2 = 22° C(3 lil 11;0

,3 cm h2 lil 2,4 cm h3 lil 4,7 cm

,
De waarden van Oe; , r en h van de bergen 1,2,3,

..

r' = 11

0\'1 = 4

h 1 lil 1
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.2.:.. Het mikrogolfpraktikum.

~ Achtergrond.

Om twee redenen leek het zinvol aandacht te besteden aan het onderwijs

in de mikrogolftecbniek aan F.T.E:

- om daadwerkelijk mee te kunnen denken in de problemen van het propa

gatieonderzoek is het noodzakelijk dat de leden van het team van

deelprojekt 1 de opzet en inrichting van de meetverbinding begrijpen.

Een belangrijk aandeel van deze meetverbinding is het diplex-systeem

dat bestaat uit mikrogolfkomponenten (zie hoofdstuk 3.2).

- wil in de toekomst een propagatieonderzoek als het onderhavige

(of bijvoorbeeld een ....ortll••ting ervan) geintegreerd binnen het

onderwijs aan F.T.E. kunnen funktioneren, dan zal mikrogolftechniek

een wezenlijk deel van het onderwijs moeten zijn.

}akrogolftecbniek wordt, volgens het studierooster, gedurende twee

semesters onderwezen. Gedurende twee jaar al is dit in de praktijk

echter niet meer het geval. Wel bestond de mogelijkheid tentamen te

doen over de stof. Het bleek verder,dat alle Indonesische student-leden ,
van het team het kollege nog net gevolgd hadden. Zij zeiden

echter van mikrogolftheorie niet veel meer af· te weten.

Wat betreft een praktikua mikrogolftecbniek was de situatie als volgt:

op F.T.E. is een zgn. "Sanders-bank" aanwezig. Dit is een verzameling

van mikrogolfkomponenten en meetinstrumenten, waarmee een aantal

proeven gedaan kunnen worden. De Sanders-bank werkt in de X-band (frekwen

ties rond 9 GHz.). Er bestond reeds een praktikumhandleiding in de

Indonesische taal welke voor het merendeel vertalingen waren uit

[8] en [91, aangepast voor het gebruik bij de Sanders-bank. Deze

praktikumhandleiding was als stage door .en student samengesteld.

Een aantal studenten hadden vrijblijvend enige van de proeven gedaan

en vertelden, er weinig of niets van begrepen te hebben.

Als oorzaken hiervoor werden aangegeven:

- het kollege was twee jaar geleden gegeven, het meeste van de stof was

al vergeten.
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de handleidingen bij de proeven bestaan uit stap voor stap instrnkties

in de trant van: " -zet schakelaar a in stand 2 -lees de meter af -" enz,

zodat het mogelijk was de proeven te doe. zonder er veel van te begrij

pen.

Op grond van het bovenstaande is besloten een nieuwe praktikum

handleiding samen te stellen, welke de bezwaren van de reeds bestaande

handleiding en het ontbreken van een kollege zou ondervangen.

Ret leek ons zinvoller om aandacht te besteden aan een praktiknm dan

aan een kollege omdat:

een kollege mikrogolftechniek reeds op het studierooster voorkwam,

terwijl het praktikum nog niet in het studieprogramma was opgenomen.

een praktikwa naast de mogelijKheden- voor het oPdoen van--praktische

ervaring toch nog de mogelijkheid biedt een rekapitulatie te geven

van de theorie, bijvGorbeeld aan de hand van de uit te voeren proeven.

Als~ van het nieuwe praktikum werd gezien:

Het bieden van een basis, voldoende om de werking van een mikrogol:f

systeem, zoals dat in de opstelling van de meetverbinding gebruikt wordt,

teknnnen begrijpen.

De nieuwe praktikumhandleiding diende de bezwaren van het oude praktikum

te ondervangen en het gebrek aan kennis aan te vullen.

De nieuw te schrijven handleiding zou derhalve:

een samenvatting moeten geven van de basisbegrippen van de mikrogolf

theorie. Hiertoe is o.a. een theoretisch hoofdstuk opgenomen.

zodanig opgesteld moeten worden dat het niet mogelijk is de proeven

goed te doen zonder kennis van de bij die proeven behandelde t~eorie.

Getracht is dit laatste te bereiken door het geven van slechts globaal

geformuleerde meetopdrachten. In de inleiding bij ieder experiment

is het principe van de werking en de bediening van apparaten en kompo

nenten vermeld, zodat kennis van de inleiding noodzakelijk is voor het

goed uitvoeren van de proeven.

In de handleiding zijn een aantal vragen opgenomen welke verband houden

met de tekst en welke de bedoeling hebben zowel om de aandacht van de
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praktikant op bepaalde punten te vestigen alsook om de praktikum.

assistent een idee te geven of bepaalde zaken begrepen zijn.

Omdat de opstellers de Indonesische taal niet machtig waren, moest

de handleiding noodgedwongen in het Engels opgesteld worden.

Di t praktikum zou in tweede instantie, eventueel met wijzigingen, gebruikt

kunnen worden bij een kollege.

Inhoud van het praktikum.

De nieuwe praktikumhandleiding is opgenomen in appendix Hl. Ue inlloud

is als volgt:

Chapter 1. Introduction.

Dit is een korte afbakening van het terrein van de mikrogolftheorie.

Chapter 2. Summa!l of. Maxwell IS theorr and its application on rectangular

waveguides.

Dit is een louter theoretisch hoofdstuk. Ret heeft de funktie om de theo

retische achtergrond van de elektromagnetische golfvoortplanting in

golfpijpen nog eens beknopt weer te geven. Ret is niet bedoeld ale eerste

kennismaking met de theorie, maar als rekapitulatie hiervan. Tevens komt

er nog eens de samenhang tussen de vakken vektoranalyse, theoretische

elektrotechniek en mikrogolftechniek in naar voren.

In tegenstelling tot hetgeen gedaan wordt in veel leerboeken mikrcgolf

techniek zijn de resultaten uit de theorie van de lange leidingen

.hier niet gekozen als uitgangspunt voor de uitleg van elektromagnetische

golfvoortplanting in golfpijpen, omdat dit de noodzakelijke inleiding

te uitgebreid zou maken.

Chapter ,. rQystron characteristics.

Aangezien bij de Sanders-bank de mikrogolfenergie opgewekt wordt d09r een

ref~ex-klystron, is het noodzakelijk om hiervan een uitleg te geven. Om

enige handigheid met het gebruik van het klystron te verkrijgen

worden klystron-karakteristieken gemeten. Tevens worden de bij

deze meetopstelling gebruikte komponenten behandeld. Dit zijn:

ver zwakker , frekwentiemeter, kristaldetektor, richtkoppeling

en "ma tched load".
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Gedeeltes van beschrijvingen van deze komponenten werden overgenomen

uit [91, een boekje dat een aantal mogelijkheden geeft voor proeven,

speciaal ontworpen voor de Sanders-bank.

Chapter 4. Standing '{ave Heasurements.

In dit hoofdstuk worden de begrippen karakteristieke impedantie, staande

golfverhouding en reflektiekoëfficiënt besproken en wordt de meting

van staandegolfverhoudingen uitgelegd, zowel direkt als met behulp van

de"drie dB methode". lIet begrip impedantie in een golfpijp wordt genoemd.

De Smith-kaart wordt niet behandeld, gezien de toch wel beperkte opzet

van dit praktikum.

Chapter 5. The gain of an aereal hom.

De uitrusting welke bij de Sanders-bank behoort biedt de mogelijk-

heid om metingen te doen met twee hoornantennes. Deze proef is opge

nomen omdat de antennes een belangrijke schakel zijn in de meetverbinding.

De proef bestaat uit de meting van de winstfaktor van twee identieke

hoornantennes met behulp van een substitutiemethode. Bij deze proef

wordt een aanpaselement, de "three stub tuner" gebruikt.

Foto 5.2.1 laat de meetopstelling van deze proef zien.

Foto 5.2.1. Meetopstelling van de proef, beschreven in hoofdstuk 5
van de praktikumhandleiding.
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Chapter 6. Some 4: GHz component••

In dit hoofdstuk worden een aantal mikrogolfkomponenten geïntroduceerd

welke ook in het meetsysteem gebruikt worden. Deze komponenten zijn:

coax-golfpijpovergang, bandfilter, isolator en circulator. Verder wordt

het meten van vermogens behandeld. Als experiment wordt gemeten aan

een opstelling welke gelijkenis vertoont met het mikrogolfsysteem

in de meetverbinding en waarin identieke komponenten gebruikt worden.

Foto 5.2.2 geeft een beeld van de meetopstelling.

Foto 5.2.2. Meetopstelling van een gedeelte van de proef, beschreven in

hoofdstuk 6 van de praktikumhandleiding.

De organisatie van het praktikum.

Aan dit praktikum hebben tien studenten meegedaan, waaronder zes leden van

het team van deelprojekt 1. Per praktikant werd twee uur gebruikt om de

vragen van chapter 2 te bespreken en eventuele moeilijkheden te behandelen.

Verder werd, indien daar nog gelegenheid voor was als oefening een gedeelte

van de afleiding ~an een ~I-mode bekeken, waarvan de theorie parallel

loopt met die van de afleiding van een T~mode, zoals in chapter 2 behan

deld is.

De proeven werden telkens door twee studenten tegelijk gedaan.

De wijze van begeleiden van dit praktikum was als volgt:

Men moest zelf de proeven bestuderen en uitvoeren. Als er moeilijkheden

waren kon men ten alle tijde vragen stellen en hulp krijgen.

Na het doorlopen van het praktikum is een test afgenomen. Deze test
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is opgenomen als bijlage 5.2 bij dit verslag.

De bedoeling van deze test was om na te gaan, in hoeverre voldaan is

aan de doelstelling van het praktikum, nl. het kunnen begrijpen van

de werking van een mikrogolfsysteem, zoals in de meetopstelling

gebruikt wordt.

Samen met het kollege "paraboolantennes", gegeven door Jan Neessen, gold

het praktikum voor de deelnemers als '6n tentamen. Dit was slechts een

6énmalige oplossing omdat het de bedoeling is het praktikam een volgende

keer te integreren in het onderwijsprogramma van F.T.E.

Ervaringen tijdens het praktikam.

Hieronder worden een aantal ervaringen gegeven, die bij het begeleiden

van het praktikum opgedaan zijn.

Voorbereidins van de proeven.

De indruk bestaat, dat door een aantal praktikanten de proeven slecht

voorbereid waren. Deze indruk is gebaseerd op het volgende:

- Antwoorden van vragen, welke ingeleverd werden, waren soms letterlijk

overgeschreven van anderen (een enkele keer in ons bijzijn).

Tijdens het uitvoeren van de proeven werden vragen gesteld waarvan

het antwoord duidelijk was geweest als de handleiding goed was

doorgelezen. Over he,t algemeen zijn de vragen nl. erg eenvoudig gehouden.

op vragen over punten, welke in de hanleiding behandeld waren, bleef

men het antwoord vaak schuldig.

Uitvoering van de proeven.

Naast moeilijkheden t.g.v. een gebrekkige voorbereiding, zoals niet

begrijpen wat er eigenlijk gemeten moest worden, leverde het meten

zelf ook problemen op. Er werd veel gemeten zonder dat men zich

realiseerde wat de nauwkeurigheden waren en of de waargenomen resul

taten wel juist en zinnig waren. In bijlage 5.1 zijn de resultaten van

het praktikam weergegeven.

De test.

De bedoeling van de test is na te gaan in hoeverre het praktikurn aan

de doelstelling beantwoord heeft. De test is zodanig samengesteld
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dat eenieder die de proeven gedaan heeft en begrepen heeft waarover het

ging de test met sukses zou moeten kunnen uitvoeren. Derhalve zijn

alle benodigde formules gegeven en is getracht de test zo samen te stel~en

dat een beroep gedaan wordt op het inzicht van degene die de test doet.

Begrip wordt verlangd van zaken als stáandegolfverhouding, vermogen,

verzwakking en het interpreteren van karakteristieken en formules, welke

gegeven zijn.

De schakeling, aan de hand waarvan de vragen gesteld zijn is een schakeling

welke veel lijkt op de mikrogolfschakeling in de meetverbinding.

De test is opgenomen in bijlage 5~2.

De resultaten van de test ZIJn weergegeven in bijlage 5.1:.
Een aantal zaken vallen bij de beschouwing van de resultaten op.

F~n viertal praktikanten hebben de test redelijk tot goed gedaan.

De resultaten van de andere vijf zijn zeer slecht.Er ZIJn geen

praktikanten die net voldoende of onvoldoende hebben.

In veel gevallen zijn een aantal van buiten geleerde formules

klakkeloos toegepast, meestal in gevallen waarbij ze niet toegepast

mochten worden, omdat ze voor andere situaties bestemd zijn.

- Er bleken moeilijkheden te zijn met het aflezen van de grafieken.

Slotbeschouwing.

Naar aanleiding van de .itvoering van het praktikum en de resultaten van

het praktikum en de test vallen een aantal opmerkingen te maken.

De oorzaak van de slechte voorbereiding van de proeven zou kunnen ZIJn

dat het praktikum samen met het kollege "paraboolantennes" wel erg veel

stof was voor één tentamen. Dit samengaan van twee vakken kon echter niet

anders geregeld worden.

Toch zijn we geneigd de slechte voorbereiding ook toe te schrijven

aan een onjuiste studiehouding. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan

het overschrijven van vraagstukken.
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Misschien was in dit geval een intensievere begeleiding, waarbij meer

aandacht besteed wordt aan de wijze van voorbereiding, wel op zijn

plaats geweest.

De weinig akkurate manier van meten is een gevolg van het feit. dat

hieraan in de opleiding weinig aandacht besteed wordt.

O.i. zijn de slechte resultaten van het praktikum en de test niet te

verklaren uit onduidelijkheden in de praktikumhandleiding.

De resultaten van vier praktikanten waren goed tot zeer goed. Voor hen is

kennelijk de handleiding duidelijk geweest. De aanwezigheid van een

aantal "twijfelgevallen" zou kunnen duiden op het feit, dat bepaalde

zaken niet duidelijk geworden zijn door onduidelijkheden in de

handleiding. Er zijn echter geen praktikanten, die net voldoende of

onv8ldoende hebben. De resultaten zijn ~f zeer goed ~f zeer slecht.

De zeer slechte resultaten moeten echter duidelijk toegeschreven

worden aan zaken als gebrekkige voorbereiding.

De resultaten van een aantal praktikanten zijn, gegeven het feit

dat men te maken heeft met studenten, welke zich in de eindfase van

een universitaire studie bevinden, erg slecht. Dit is niet iets,

wat alleen bij dit praktikum gebleken is. Ook ervaringen van anderen

gaan in deze richting. De oorzaken hiervoor zijn niet zonder meer

duidelijk. I~ wordt wel gewezen op de totale onderwijssituatie, die te

wensen overlaat. Op lagere en middelbare scholen speelt bijvoorbeeld

het tekort aan soholen en de geringe salarissen het onderwijs parten.

Ook op univerSitair niveau spelen dergelijke moeilijkheden een rol.

Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat het onderwijs aan F.T.E. aan hen,

die geschikt zijn voor een technische opleiding, de mogelijkheden

biedt om een bepaald technisch nivo te bereiken, maar dat er weinig

garanties zijn, dat iemand die het diploma behaald heeft, dit nivo

ook inderdaad bezit.

Wat betreft het feit, of dit praktiktuit voldaan heeft aan de doelstelling

kan aan de hand van de resultaten van de test gesteld worden, dat dit
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voor praktikanten 3,4,5 en 10 (zie bijlage 5.1)' aekerhet

geval is. Hoewel praktikant 6 de test niet meege~{t heeft is o.i.

ook voor hem dit praktikum erg nuttig geweest, gezien de resultaten van

het praktikum, dié .. over het algemeen overeenkomen met de testresultaten.

Voor de overige praktikanten ( de helft:) kan gesteld worden dat voor

hen het praktikum niet aan de doelstelling beantwoord heeft.

Vanwege bovenstaande beschouwingen echter is dit o.i. geen reden, om

de opzet van het praktikum nu al te veranderen. Wel zou, zoals reeds

gezegd, misschien meer aandacht besteed kunnen worden aan de voorbereiding

van de proeven door de praktikanten.
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6 Nabeschouwing

6.1 Ten geleide

De schrijvers van dit verslag z~Jn zich ervan bewust, dat het

hierna volgende noodzakelijkerwijs eenzijdig moet zijn, omdat het

slechts de ervaringen en meningen weergeeft van projekt-teamleden

van Nederlandse kant, opgedaan tijdens een verblijf van slechts

tien maanden ~n Indonesië.

Ongetwijfeld z~Jn een aantal aspekten, welke van Indonesische zijde

een rol spelen en welke waarschijnlijk een ander licht op de zaak

zouden werpen, hierin niet verwerkt.
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6.2 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken van dit verslag zijn -na een inleiding

over verschillende aspekten van het projekt en de organisatorische opzet er

van- enige onderwijsaktiviteiten en de technische uitvoering van het projekt

zelf (tot 15 september 1973) besproken.

Het vermelden echter van deze vorderingen alléén, geeft onvoldoende infor

matie om tot een tussentijdse inventarisatie te kunnen komen van het nut van

de uitvoering van het projekt voor FTE. Willen we zo'n inventarisatie maken

-b.v. i.v.m. voortzetting van het projekt of het eventueel opzetten van nieu-

we projekten- dan kan dit gedaan worden aan de hand van verschillende

aspekten die de samenwerking -waaronder de inbreng en interesse van de ver

schillende "partij en"- bepalen (hoofdstuk 6.3):

- de positie van de Indonesische teamleden in het projekt (6.3.1)

- de relatie tussen het projekt en FTE (6.3.2)

- de apparatuur (6.3.3)

- werkomstandigheden (6.3.4).

N.a.v. deze situatiebeschrijving kan misschien beoordeeld worden (hoofdstuk

6.4) in hoeverre er uitzicht is voor FTE gebruik te kunnen en willen maken

van de laatste twee van de drie specifieke voordelen genoemd op bldz. 2.2,

te weten:

-de mogeli1ikheid van onderwijs en onderzoek aan de hand van een projekt ~n

uitvoering

-voortzetting van het projekt door FTE in de toekomst met gebruik making van

de verworven ervaring, kennis, kunde en apparatuur.

Met als leidraad de ervaringen opgedaan met dit projekt moet het mogelijk

z~Jn nieuwe projekten zo op te zetten dat de uitvoering ervan meer garanties

geeft voor een effektuering van de genoemde voordelen voor FTE. Een poging

hiertoe is gedaan in hoofdstuk 6.5.

Door talloze maatschappelijke faktoren lijkt het projekt, direkt

of indirekt, de ontplooiing van wetenschappelijk onderwijs en

onderzoek aan FTE niet evenredig met de financiële en personele

inspanningen vanuit Nederland te bevorderen.

Vandaar dat een meer onderwijs georiënteerd meer op z~Jn plaats ~s.
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Hieraan wordt in hoofdsttIk 6.5 ook aandacht besteed.

6.3 De verschillende àspèktetL váá dè·same.liwerking

6.3.1 De positié van dé Indóliesische teamleden ~n het projékt

- De salarissen van docenten aan I.T.5. zijn zo laag, dat het voor de meesten

geen voldoende basis voor levensonderhoud ~s, zodat ze hun broodwinning el-

·ders hebben en het geven van onderwijs aan l.T.5. een bijbaan betekent.

Het gevolg hiervan ~s, dat men slechts een gedeelte van de werktijd op 1.T.5.

aanwezig is. Hoewel getracht is dit bezwaar voor projektmedewerkers te on

dervangen door een aanvullend salaris uit de z.g. "Rupiah-financiering",

heeft dit in de praktijk niet het beoogde effekt gehad. Dit geldt trouwens

voor alle deelprojekten. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor kan zijn

dat een aantal medewerkers een eigen zaak of baan hebben, die zij onmoge

lijk voor de duur van de projekten kunnen stopzetten.

- De Indonesische student-assistent-teamleden hebben naast hun taak in het

projekt, waarvoor zij slechts een zeer geringe vergoeding ontvangen~ ook

hun studie en vaak nog andere werkzaamheden. Ook zij zijn slechts een klein

gedeelte van de tijd bij het projekt betrokken.

- De weinige tijd, welke men ter beschikking stelt van het projekt, wo~dt

voor een groot deel in beslag genomen door diè organisatorische werkzaam

heden welke niet door de Nederlandse teamleden gedaan kunnen worden (b.v.

het onderhandelen met de dorpsbewoners bij de Gunung 5andangan), terwijl

weinig of geen tijd overblijft voor deelname aan de technische uitvoering

van het projekt. Deze ligt derhalve alleen in handen van de Nederlandse

teamleden, een situatie die de term "samenwerkingsprojekt" discutabel

maakt.

- Naast dit alles speelt ook een geringe betrokkenheid bij het projekt mee

in de z~n van "een streven naar een goed resultaat". Dit wordt natuurlijk

mede veroorzaakt door de ~n de loop van het projekt ontstane "samenwerkings

situatie" (zie boven) en de relatie tussen FTE en het projekt (zie hieronder).

,,3.2 De relatie tussen het projekt en FTE
I

Aan FTE wordt, waarschijnlijk ook tengevolge .van de te lage salarissen en

t~ weinig financieën, slechts op zeer beperkte schaal aan onderzoek gedaan.

Bovendien, zoals reeds aangeduid in hoofdstuk 5.6 heeft het onderwijs bepaal-
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de hiaten, die het doen van redelijk onderzoek door afstudeerders of af

gestudeerden bemoeilijken.

Een projekt als het onderhavige vindt op onderzoekgebied geen aansluiting bij

hetgeen op FTE gebeurt. Daardoor wellicht is ook de belangstelling van FTE

voor het projekt niet zo groot.

Het projekt komt als onderzoek projekt dus los te staan van FTE omdat het

niet aansluit op wat er aan FTE gebeurt en het in feite te hoog gegrepen is.

Wat betreft het onderwijskundige aspekt van het projekt geldt dit in minde-

re mate. Een klein aantal studenten hebben zeker baat gehad bij de kolleges

"paraboolantennes", "komputers" , "meettechniek" en het praktikum "mikrogolf

techniek", welke door teamleden van diverse deelprojekten gegeven zijn. Natuur

lijk is dit voor FTE als instituut geen verbetering.

De apparatuur

De apparatuur, welke FTE ontvangen heeft t.b.v. de projekten is verzonden

vanuit Eindhoven. Op FTE zijn geen goede mogelijkheden aanwezig om apparatuur

te onderhouden of te repareren. Ook de service mogelijkheden van apparatuur

buiten FTE zijn vaak beperkt of omdat de service organisatie van sommige fa

brieken te wensen overlaat in Indonesië of omdat een bepaald merk gewoon niet

gangbaar is in Indonesi~. Door de grote relatieve vochtigheid van de lucht

heeft de apparatuur veel te lijden. Regelmatig inschakelen kan een hoop "na

righeid voorkomen. Dit is echter bij apparatuur, afkomstig uit vorige zen

dingen, niet altijd gebeurd. Ook werden eerder ontvangen apparaten vaak

nauwelijks of niet gebruikt. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd, dat het de

ten behoeve van dit deelprojekt verzonden apparaten na afloop van het projekt

niet anders zal vergaan.

6.3.4 Werkomstandigheden

Bij aankomst van de Eindhovense projektmedewerkers in Surabaya bleker. nog

geen voorbereidingen getroffen te zijn. Zo moesten de volgende dingen nog

gebeuren (zie ook hoofdstuk 4): reservering van een werkruimte, meubileren

van die werkruimte, aanleg van veiligheidsaarde en stopkontakten, aanvraag

van zendvergunningen voor diverse zenders, enz. Hier is dus zeker sprake

van een te geringe inzet in de belangrijke beginfase van het projekt.

Vervolgens bleek ook het vervullen van formaliteiten, zowel persoonlijke
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als ten behoeve van het projekt (zoals bezoeken aan immigratiedienst~

inklaring van goederen, aanvragen van vergunningen) zeer veel tijd te

vergen. Ook veel tijd werd in beslag genomen door de genoemde voorberei

dende werzaamheden, noodzakelijk voordat met de opbouw van de antennes

en de installatie van apparatuur begonnen kon worden. Vertragende faktoren

hierbij waren het in paragraaf 6.3.1 gestelde en de moeizaam verlopende

inklaring van apparatuur bij de douane.

6.4 Een beoordeling van het deelprojekt aan de hand van de ~n hoofdstuk 6.1

genoemde voordelen voor FTE.

Bij een tussentijdse beoordeling van het projekt is het nuttig de

twee verschillende aspekten ervan - onderwijs en onderzoek - te onderschei

den. Van elk kan dan misschien bepaald worden ~n hoeverre FTE gebruik kan

en/of wil (gaan) maken van de mogelijkheden die het ~rojekt biedt om haar

onderwijs- en onderzoeksituatie nu en in de toekomst te verbeteren.

Onderwijs

nu

~n de toekomst

Onderzoek

nu

Het onderwijs dat op het ogenblik aan de hand van

het projekt gegeven wordt~ wordt verzorgd door de

leden van het Nederlandse team. Slechts een zeer

gering aantal studenten profiteert hiervan. Boven

dien komt het onderwijs in de taakstelling van de

Nederlandse teamleden op de tweede plaats~ namelijk

na de technische uitvoering van het projekt zelf.

Het kan dus slechts incidenteel gegeven worden en

niet als verplicht onderdeel in het studieprogramma.

Tot nu toe sluit de opleiding niet aan op wat er ~n

het projekt gebeurt. Er is derhalve door de Nederlandse

teamleden aanvullend onderwijs gegeven.

Er wordt nog niet gewerkt aan een voortzetting van dit

onderwijs door FTE-docenten.

Het onderzoek wordt - behalve wat betreft enkele

organisatorische zaken - uitgevoerd door de

Nederlandse counterpart.
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Het is onwaarschijnlijk dat het projekt als

onderzoekprojekt door FTE voortgezet kan worden.

De beperkte deelname van FTE aan het projekt is

een belemmering voor het verwerven van voldoende

ervaring, kennis en kunde om dit te doen.

Hierbij telt ook mee dat het verloop bij de

medewerkers van FTE dusdanig is dat die ervaring,

die opgedaan is, binnen korte tijd niet meer

op FTE aanwezig zal zijn. Dit is reeds gebleken

met teamleden die in Eindhoven zijn geweest

ter oriëntatie op het projekt en die na terug

keer een andere werkkring gezocht hebben.

6.5 Notities bij het voorbereiden van nieuwe projekten.

Vanuit de ervaringen opgedaan met de huidige projekten, waarvan het

voorgaande een weergave is, kunnen een aantal opmerkingen gemaakt

worden, welke van belang zijn voor het opzetten van nieuwe projekten.

Hierbij is het nuttig meerdere typen te onderscheiden:*

A. Onderzoekprojekten.

Hiermee worden projekten bedoeld waarvoor geldt dat het doen van

onderzoek de voornaamste faktor is.

B. Onderwijsprojekten.

In deze projekten is onderwijs de hoofdzaak.

Onder onderwijs kan verstaan worden:

Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijspakketten, aangepast

aan de situatie ter plaatse.

c. Gekombineerde onderwijs-onderzoekprojekten.

Hieronder worden projekten verstaan waarbij onderwijs gekombi

neerd wordt met onderzoek. Beide aspekten moeten met elkaar

~n verband staan en expliciet tot uitdrukking komen in zowel

de projektomschrijving en de taakomschrijving van de medewer

kers als in de begroting.

*Het huidige projekt ~s ~n deze indeling eert type A projekt.
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Uitgaande van de tot nog toe opgedane ervaringen kan gesteld worden

dat in acht nemin~ van de volgende punten bij de voorbereiding van

eertrtieuwprójèkt type A meer garanties geeft voor een effektuering

van de voordelen die de uitvoering van een dergelijk projekt voor

FTE zou kunnen hebben.

1. Voorstellen voor onderwerpen dienen in eerste instantie door de

Indonesische counterpart ingediend en uitgewerkt te worden, zowel

op technisch als op organisatorisch gebied.

2. De Indonesische counterpart dient zich vóór de aanvang van de

uitvoering van de projekten de nodige kennis en kunde te verwerven

om aktief deel te kunnen nemen aan de uitvoering. Punt 1 geeft hier

al enige garantie voor.

3. In principe dient de Nederlandse counterpart een adviserende rol te

spelen. Dit houdt in dat:

a) De Indonesische counterpart ter zake kundige mensen ter beschikking

moet stellen van het projekt.

b) Het beleid van de Nederlandse counterpart zo moet zijn dat het

initiatief van Indonesische zijde gestimuleerd wordt.

4. De Indonesische counterpart dient zelf ook voorstellen te doen

voor de technische uitwerking in detail. Rekening moet worden

gehouden met servicemogelijkheden voor te bestellen apparatuur.

Bovendien moet aandacht besteed worden aan de bruikbaarheid van

de aan te schaffen apparatuur na afloop van het projekt.

5. Garanties moeten worden gegeven dat Indonesische projektmedewerk~rs

volledig ter beschikking zullen zijn van het projekt gedurende de

loop van het projekt.

6. Laboratoriumfaciliteiten dienen aanwezig te z~Jn voordat de

Nederlandse projektmedewerkers arriveren.
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7. Garanties voor voldoende financiën voor de gehele projektduur

dienen van tevoren ~egeven te worden.

8. Men zou een voorbereidingsperiode van een bepaalde duur (bijvoorbeeld

6 maanden) vast kunnen stellen. Gedurende deze voorbereidingsperiode

dienen bovenstaande punten verwezenlijkt te worden. Afhankelijk van het

voldoen aan bovenstaande voorwaarden kan ~ de voorbereidingsperiode

beslist worden over het al dan niet doorgaan van het projekt.

Gedurende deze voorbereidingstijd zou een Nederlandse projektmede

werker de voorbereidingen ter plaatse mee moeten maken.

Om meerdere redenen lijkt het meer z~n hebben om samen met FTE een

projekt van het type B uit te voeren in plaats van een projekt van

het type A:

- Het is niet waarschijnlijk dat de bovengenoemde voorwaarden voor

een redelijk verloop van een onderzoekprojekt gerealiseerd kunnen

worden.

- Door de aard van een projekt van het type B telt het geheel van

bovengenoemde punten minder zwaar. Bij dit type projekt immers

wordt onderwijs gegeven aangepast aan de situatie ter plaatse

en kan FTE aktief deelnemen in de uitvoering ervan zonder dat

daarvoor erg veel voorbereiding en vakkennis gevraagd wordt.

- FTE is zelf het meest gebaat bij een verbetering van de onder

wijssituatie.

Bij het uitvoeren van een projekt type B zou tevens met de volgende

punten rekening gehouden moeten worden:

Het moet aansluiten op het onderwijs op FTE. Dit wil zeggen dat er

-voorzover mogelijk- eerst een expliciete inventarisatie van de ondp-r-

wijssituatie aldaar moet komen.

Het projekt moet kunnen voorzien ~n de voor een goed funktioneren

van onderwijs nodige voorzieningen ( bijvoorbeeld een elektronikawerk

plaats, uitleenbare basisbibliotheek, goede en goedkope reproduktie

mogelijkheden).

- Er moet een flexibele uitvoering mogelijk zijn zodat bij onvoorz~ene

omstandigheden veranderingen mogelijk z~Jn.

- Als het ~rojekt afgelopen is moet het onderwijs voortgezet kunnen worden.
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Ondanks het feit dat naar onze mening FTE zelf voorlopig het meest

gebaat is bij een projekt van het type B kunnen er overwegingen zijn

om in de projektomschrijving toch een bepaald onderzoekaspekt naast

het onderwijs op te nemen. Dit is dan een projekt van het type C.

Genoemde overwegingen kunnen zijn:

- Er is een projekt type A aan de gang. Het is mogelijk dit projekt

voort te zetten als een projekt type C. Het voordeel hiervan is

dat de bij het huidige projekt gedane investeringen ook in de

toekomst nog vruchten blijven afwerpen.

- Men kan zich de vraag stellen in hoeverre onderwijs voldoende

gemotiveerd gegeven kan worden zonder een lopend onderzoek

programma dat zich bezig houdt met het betreffende vakgebied.

- De benodigde Rupiah-financiering kan misschien alleen verkregen

worden van de Indonesische overheidsinstellingen indien aan

het einde van het projekt bepaalde resultaten n.a.v. een onder

zoek gepresenteerd kunnen worden.

- Het is mogelijk dat er binnen de afdeling Elektrotechniek van

de T.H. in Eindhoven geen belangstelling bestaat voor een projekt

van het type B.
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Bijlage 5.1.

De beoordeling van de praktikanten.

Het beoordelen van de resultaten van het praktikum, d.w.z. een onderzoek

in hoeverre het praktikum voor iedere praktikant heeft voldaan aan de

doelstelling, is in eerste instantie gebeurd met behulp van de test~ die

na afloop van het praktikum afgenomen is.

Beoordeling uitsluitend aan de hand van de beantwoording van de

gestelde vragen l~ek minder verantw_qrd gezien de duidelijke

informatieuitwisseling tussen de praktikanten onderling_

Naast de beoordeling van de test is het mogelijk een beoordeling

te geven van de meetrapporten, welke ingediend zijn.

Omdat telkens twee praktikanten samen een proef deden kan deze

beoordeling slechts per paar geschieden. Deze beoordeling wordt

hieronder gegeven.

Over de resultaten van het theoretisch hoofdstuk (chapter 2) kan

vermeld worden dat de vragen in het algemeen wel goed beantwoord

waren - vraag ~ werd bijvoorbeeld echter door niemand goed beantwoQrd

maar dat de afleiding van een TJoS-mode als oefening ook met intensieve

hulp erg stroef ging.

Beoordeling van de meetrapporten.

Onderstaande tabel geeft de beoordelingen van de verschillende prakti

kanten ~or de diverse proeven. Slechts de beoordelingen "voldoende" en

"onvoldoende" werden gebruikt.

praktikanten Iproef 3 Iproef 4 Iproef :; iproef 6 eindbeoordeliwr
il~f) 10 Iv 10 0 0

.3-4 V V tv V tv

15-6 V Iv Iv V ~

7-8 tv V 0 10 b

Iq-1O V iv 10 U h

O=onvo I doen

de

V=voldoende

Tabel. De beoordelingv8n de verschillende proeven.
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In het onderstaande worden de resultaten van de verschillende praktikanten

paren nog wat nader toegelicht.

Beoordeling van de meetrapporten.

Meetrapporten over: Chapter 3. Klystron measurements.

Praktikanten 1 en 2.

- In een tabel met meetresultaten wordt voor die reflektorspanningen,

waarvoor het klystron. niet werkt, een golflengte van 0 cm en een

frekwentie oneindig opgegeven.,

De Af-kurves als funktie van de reflektorspanning zijn voor de 1
e en de

2e mode getekend als rechte lijnen. Het resultaat is dat bij '~n zo'n kur

, . -ve de centrale frekwentie niet overeenkomt met de top van een mode,

terwijl een dergelijk punt wel gemeten was. Zie hiervoor onderstaande

figuur.

uitg.
verm.
klystron

1
4 refl. spanning

bofiOI-------=-~~----r ende kromme

- In het meetrapport wordt geen centrale frekwentie vermeld. Uit de tabel

van de meetwaarden blijkt, dat bij iedere mode een verschillende

centrale frekwentie bepaald is.

Praktikanten 3 en 4.

De metingen zijn goed gedaan.

Praktikanten 5 en 6.
- In het meetrapport wordt geen centrale frekwentie vermeld. Uit de tabel

van de meetwaarden blijkt, dat bij de derde mode een andere cen-

trale frekwentie bepaald is dan voor de eerste en tweede mode.
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punt d, is niet begrepen.

Pt/Pr uit (5.12) werd de antilogaritme foutief

Praktikanten 7 en 8.

- Ook hier bij de eerste mode een centrale frekwentie welke 1 ~mz

verschilt van de andere modes.

- Bij de karakteristieken ontbreekt de Af-schaal.

Praktikanten 9 en 10.

- Voor elke mode wordt weer een verschillende centrale frekwentie bepaald.

Ten gevolge van meetonnauwkeurigheden is men verleid, om verschillende

centrale frekwenties toe te kennen aan verschillende modes, hoewel

er voor een bepaalde mechanische instelling van de trilholte slechts

6'n centrale frekwentie is.

Hoewel dit o.i. uit de oorspronkelijke tekst en tekeningen duidelijk

had moeten zijn is op blz. 31 de volgende opmerking toegevoegd:

"Note that, as wiU be clear from the theory, the centra! frequency f O
occurs at the top of eaoh mode and is the same for each mode at &

partioular adjustment of the cavity."

Meetrapporten over: Chapter %. Standigg \vave Measurements.

De bij de meetopdracht onder punt c gevraagde meting moet gedaan worden

met de 3-dB methode, omdat de berekende V.S.W.R. groter is dan 5.

Praktikanten 7 en 8 hebben bij de berekening van de v.s.w.n. met de

3-dB methode een rekenfout gemaakt.

Alleen praktikanten 3 en % en praktikanten 5 en 10 hebben een redelijke

verklaring gegeven voor het verschil tussen berekende en gemeten

waarde, zoals gevraagd bij punt c.

De moeilijkheid bij het toepassen van de 3-dB methode was de meting

van6z. In de verschillende meetrapporten werden waarden van Az

vermeld, variërend van 0,11 cm naar O,~% cm. Het is kennelijk moeilijk

de afstand tussen twee minima goed te bepalen. Voor een deel is dit

te wijten aan de nogul moeilijk hanteerbare schuif, waar de detektor

van de staandegolfmeter op gemonteerd is.

De resultaten zijn bij alle praktikanten wel voldoende.

Meetrapporten over: Chapter 5. The gain of au aereal horn.

Praktikanten 1 en 2.

De vraag gesteld onder

Bij het uitrekenen van

berekend.
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- Ten gevolge hiervan werd de helling van de rechte verkeerd bepaald en

werd een winstfaktor van 424 gevonden. In werkelijkheid is de winstfaktor

~6,95. Als verklaring wordt het verkeerd aflezen van. de verzwakkeI'

gegeven, hoewel de gemeten gain een faktor tien groter is dan de bere

kende.

Praktikanten 3 en ~.

De vraag, gesteld onder punt d is niet beantwoord. Verder is de proef

goed uitgevoerd.

Praktikanten 5 en 6.

- De vraag, gesteld onder punt d is niet beantwoord.

- Het trekken van een rechte, welke zo dicht mogelijk in de buurt

van de meetpunten ligt, had nauwkeuriger gekund.

Praktikanten 7 en 8.

- Vraag onder runt d foutief beantwoord.

- Helling is fout afgelezen.

- VPt!P;foutief bepaald. Voorzover ~lt Of te maken uit de tabel werd

eerst Pt/pr bepaald en vervolgens pt/Pr •

Praktikanten 9 en 10.

-De vraag gesteld onder d is niet beantwoord.

- Men vindt twee rechten welke beide ongeveer even dicht in de buurt

van de meetpunten lopen. Men bepaald van de ene rechte de helling

korrekt en van de andere verkeerd. Hoewel de lijnen ~i.J~_e..Y!n.!~j~i§

lopen, verschillen beide gevonden waarden een faktor 2.

- Vervolgens worden 11it beide hellingen de winstfaktoren bepaald, t.w.

37,68 en 91.
- Het gemiddelde van beide gevonden waarden (64) wordt als winstfaktor

bestempeld.

Meetrapporten over: Charter 6. Same ~ GHz eomponents.

Over het algemeen werd de verzwakking negatief gerekend, hoewel dit

in de handleiding nergens gedaan is.

Praktikanten 1 en 2.

- JLan de grootheid verzwakking wordt de eenheid dBm meegegeven.

Men begreep niet dat de meting van de verzwakking onder punt d tevens

een meting was van de "return loss" van het bandfilter. Hen bepaalde

van de metingen onner d tevens de returnloss en ging beide in een

grafiek uitzetten.



-105- Bijl&ge 5.1.

Fraktikanten 3 en 4.

De proef is goed uitgevoerd.

Praktikanten 5 en 6.
De proef is goed uitgevoerd.

Praktikanten 7 en 8.

Bij de meting onder punt d werd tevens de return loss bepaald. De return

losses, gevonden onder c en d, werden beide in één grafieI, uitgezet.

1~ return lOBses werden verkeerd berekend.

- Verzwakkingen kregen de eenheid IdDm".

Praktikanten 9 en 10.

Er werden soms versterkingen in plaats van verzwak1{ingen gemeten,

hetgeen zonder kOlJmlentaar plaatsvond.

- Weer werd onder d de return loss bepaald en in een grafiek uitgezet tegen

de frekwentie.

Beoordeling van de test.

Onderstaande tabel geeft de beoordeling van de test. .\ls beoordelings

maatstaven.werden gebruikt: onvoldoende, voldoende en goed.

:Vr 1 fVr 2 Vr ~ IVr 4 Vr 'ï IVr b IVr 7 Vr 8 IVr q :Vr 10 ,''; ,I inlJ'

11 0 '" 0 r. 0 10 io 0 ... - 'n

2 0 G 0 G 0 0 0 0 n l- n

13 V G 0 G 0 G G G G iG G

1,l G G 0 G G 0 G V G G r..

15 V G 0 G 0 G G V G G v
!6

7 10 0 0 0 0 0 0 0 rv - In

8 io !O 0 V 0 0 0 0 - ... 0
q 0 0 l- lo - - 0 0 0 - 0

10 0 V G G G G G ~ - - V

O:=onvoidoende, V= voldoende, G=goed.

Tabel. De beoordeling van de test.

Opvallend is dat de resultaten van de proeven vrijwel overeenkomen

met die van de test.
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Hieronder worden de antwoorden, zoals die gegeven zijn op de vragen,

besproken.

Vraag 1.

17aktikanten 1,2,8 en 9 bepaalden slechts de ondergrens van de frekwentie.

Praktikant 10 bestempelde de feitelijke ondergrens als bovengrens.

Door praktikanten 3 en 5 werd alleen de grensfrekwentie van de TEl0~node

maar niet de grensfreIDfentie van de TE02-mode bepaald. Deze frekwenties

zijn in dit geval overigens gelijk.

Praktikant 7 vindt de afsnijfrekwentie , stelt vervolgens dat de

frekwentie in lucht gelijk is aan 4020 MHz en past een niet bestaande

formule

toe, waarbij kennelijk f=4020 MHz en f de,.,
e

frekwentie in de golfpijp is.

O~rking: De formule \ --' ~
I\g 1-( s:: />.. )2- betaat wel.

e

Vraag 2.

Praktikant 4 en 1 beantwoordden deze vraag met de kennelijk van

buiten geleerde formule:

nogal omslachtig is.

Pin ((1)2P = S ,een methode die in dit geval
out

Deze fornule werd door praktikant 4 juist toegepast, door praktikant 7
was hij verkeerd van buiten geleerd.

Door ..'Praktikant 10 werd de return 10s8 foutief uit de grafiek afge16zen,

maar de rest van de vraag is goed beantwoord.

Praktikant 8 stelde, dat (1/10).antilog R = r, waarbij R=return 108s en

r=reflektiecoëfficiënt en stelde verder dat V.S.\f.R.=(r+l )/(r-l), kennelijk

weer een foutief onthouden fornmle.

Praktikant 9 trachtte de V.S.W.R. te vinden door toepassing van de formule

welke gebruikt wordt voor de 3-dB methode: . \1 4X . ·2

V.S.W.R.=V(~) + 1

waàrbij gesteld ,.,erd dat: f o=/i020 1'1Hz --- return 108s=12 d..lJ Àz=1~-2=

f~_=309() HBz --- return loss= 2 dB 10
.~ dB~;
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Vraag J.
Praktikanten 1.2,3,4.',7,en 8 schreven het verlies van 6 dB in de padding

attenuator niet toe aan dissipatie, maar aan reflektie, sommigen expliciet,

sommigen impliciet door toepassing van de al of niet foutief gereprodu

ceerde formule:

P. ( )2
~ =~1 ,waarbij S de staandegolfverhouding.

o

Praktikant 10 vermeldt expliciet, dat het verlies het gevolg is van

dissipatie, niet van reflektie.

Vraag 4.

Praktikanten 1 en 9 hebben de karakteristieken verkeerd afgelezen of

verkeerd getnterpreteerd.

Praktikant 7 heeft uit de mededeling, dat de eerste mode van het klystron

gebruikt wordt de konklusie getrokken dat het werkpunt op de top van de

mode ligt.

Praktikant 8 heeft wel het juiste vermogen in mW bepaald, maar dit-niet

omgerekend naar dBm.

Vraag 2.
Praktikanten 1.3.7 en 8 gaven als antwoord dat de funktie van de SChakeling

te vergelijken is met die van een richtingskoppelaar.

Praktikant' stelde de funktie gelijk aan die van een circulator.

ITaktikant 2 gaf een nietszeggend antwoord.

Vraag 6.
Praktikant 1 berekent dat CV. /V ) - 50 zonder een definitie te geven van1n r
V. en V en zonder de vraag verder nog te bean~~oorden.1n r
Praktikant 2 zegt slechts dat de verzwalddng groot is.

Praktikant 4 geeft als antwoord dat de verzwakking bijna nul is.

Prwttikant-7 antwoordt dat de verhouding tussen het vermogen dat poort

3 ingaat en het vermogen dat poort 1 uitgaat gelijk is aan 49/51.

Praktikant 8 berekent de reflektiecoëfficiënt foutief, bepaalt vervolgens

R~10 log R, waarbij met R onder het log-teken de reflektiecoëfficiënt bedoeld

is. Vervolgens werd gesteld: R = 10 log (d._,), R is de R voor het "="-teken
)

~ is de gevraagde verzwakking.
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Vraag 7.
Praktikant 1 kiest de eerste mode van het klystron en stelt dat 6f -19 HHz.

90 ml,r"= 1;'08 y.

De beantwoording van de vraag luidt verder:

"Central frequency of the crystal (bedoeld wordt waarschijnlijk het klystron):

f = 4020 MHz.o
Pass frequency ot the filter: f=2(f -f )

p 0

•••••••••
\ lp = 4010,5 MHz.

f 1 of the klystron is 4010,5 }filz and the return loss at this Irequency is

nearly 23 dB.

Praktikant 2 geeft (foutief) enkele frekwenties van het klystron waarbij het

uitgangsvermogen 6 ~i is. Een keuze uit de Irekwenties wordt niet gemaakt.

Praktikant 8 geeft de mogelijke frekwenties, maar bepaalt zijn keuze foutief.

Praktikant 9 bepaald een klystronfrekwentie van f
1

=1
0

- f in plaats van

11e1
0
+ f.

Vraag 8.

Praktikant 1 berekent het door klystron I uitgezonden vermogen dat in

C terecht komt alsof het de 6-dB verzwaldrer gepasseerd is.

Het vermogen afkomstig van klystron 11 wordt niet berekend.

Praktikant 2 stelt dat het uitgezonden vermogen van beide klystrons

12 mW is. Het vermogen in C, afkomstig van klystron I wordt gesteld op

12 Imf en dat, afkomstig van klystron 11 wordt berekend als 0,75 • 12 = 9 mif.

Praktikant 4 is vergeten de verzwakking van de 6-dB verzwakker in rekening te

brengen. Verder is deze vraag goed beantwoord.

Praktikant 5 zegt dat de return-loss van het filter gelijk is aan 0,8 dB

en dat het aan het filter gereflekteerde vermogen derhalve ongeveer even groot

is als het aan het filter toegevoerde vermogen, waardoor een vermogen

afkomstig van klystron I berekend wordt van 6 mti.

Praktikant 7 geeft als antwoord:

11 The pow'er of klystron I: h x ft Pi = ià8 Pi

Het vermogen, komend van klystron 11 wordt niet berekend.

Praktikant 8 stelt: "Pl=P2= 16 m\{att (as question 11 ) V.S.H.Il.= ~~"

Verder is de vraag niet beantwoord.

Praktikant 9 gebruikt weer de formule, welke gebruikt moet worden bij de

3-dB methode.
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Vraag 9.
Praktikant 2 geeft als antwoord: 12 mlY". Dit is het ui tgezonden vermogen,

dat hij bepaalde in de vorige vraag voor zowel klystron I alsook klystron IJ.

ITaktikant 7 heeft een rekenfout gemaakt.

Praktikant 9 gebruikt een verkeerde klystron-frekwentie. De radio-vergelijking

wordt ingevuld, maar niet uitgewerkt.

Vraag 10.

De meesten hebben deze vraag niet beantwoord, mogelijk wegens tijdgebrek.
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Bijlage 5.2. De test afgenomen na het praktikum.
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Test about the microwave practical training. 22 aug. 1973. 8 olclock.

In this test questions will be posed about a systeDl cOl18isting of micro"ave

co~nents discussed in the practioal training.

First ot all the systeDl IPld the values, characteristics ud tormla 's ar.

giTen, necessary tor the answering ot the qu••tiona. Then th. questiona wiU

'be posed. Besid. tbi. intol'lMtien no turtber intoJWation is necessary to
8D8Wer tbe qu.stiou.

(

paddig attenuator

6dB

haDd pass tilter

klY!tron Il

trequenoy: t 2

~ci~~~_ ~e!...!I ..-.
R=,K~

B

oi.nulator

trequenoyz '1

Fieur. 1. The SIste. that is disoussed in tbe questions.

Pigure 1 give. the systeDl that is diacussed in tbe qu.stions.

Figure 2 shows tbe klyatroD-Characteristics of klystron 1 end klystron 11.

The oharacteriatios ot 'both klystrou are tbe s ....

In tigare 3 tbe tilter'characteristic is ShOWD.
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The TaIv.es and tOl...1u necessary to answer tbe questiou are:

Di_nai ons ot tbe W&neide.

Bijlase 5.2.

&1=:5 ea

b-6 ca

FOl'Blla tor tbe cut-ott tresueneT ot tbe !E
Bl

-mode:

2
t 2 • L- {Ca )2 + (n )21

c Jlt"°lt" 1 2ä 2b i

Belation betweentbe tree apMe yaTeleyth and tbe trequeney:

x, .. e/t

Attenuationot tbe eirculators.

The eirculators are auppoaed to hue no attenuation between tvo adjacent port.

in tbe direction ot tbe arroy.

Radio-eqa.ation:

,,: ~.I" {1.1 n).... 'Sa
R:: I ~~

Detinition ot attenuation:

Pr : receind power. Pt : tl"8nsaitted power.

' 1 re8p. '2: lain ot utenna I rèap. anteDna II.

~u tree-space wanlengtb ot tbe transmitted YaTea

R: di.tanee between &ntenna I and antenna 11.

P.
l'he attenuation ot a cOllponent i8 detined u: A=101olp1n

~in: tIIe incident power
out ~v.t: the output pover

Sinee Pin':fPout in paasiTe eoaponent. tbe tigar. A is positiTe or zero.

Detinition ot returD-Io•• :

Pin
rhe return-I088 R ot a eoaponent i8 detined a8: R..l0101~p~~

ren
Pretl: the reflected

power at tbe input.
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1. We want only the TE01-mode to occur. What must be the values of tbe trequency

of tbe electromagnetic wave in tbe waveguide?

2. The frequency f 2 of klystron II is tuned to 3096 MHz. What is tbe V.S.W.R.

in point A (figure 1) as a result of reflection to tbe band-paas filter?

3. The padding attenuator bas an attenuation of 6 dB. What is tbe V.S.V.R.

in point B (figure 1)?

%. Nov klystron 11 is tuned to the pass-frequency of tbe filter. The first

aode of tbe klystron is used. What is tbe output-pover of klystron II in dBIl?

Whicb m.eroyave cOllpOnent bas tb.

.... fuDction as tbe microyave circuit

shown in figure %? Give aD. explanation.

!!.!! V.S.W.R. - *
6. What is tbe attenuation af tbe microwave energy. entering at port 3 and

going out from port 1 of tbe circuit sbown in figure \?

7. The klystron I is tuned in such a way that

a) tbe klystron output pover is 6 .l;{.
b) tbe reflection te tke beDi-paas filter is as big as possible.

What is tb. frequency f of tbe klystron? What is tbe return-Ioss of tbe
1

filter at tbis frequeney?

8. What is tbe power from klystron I and from klystron 11 arriving at point C

(figure 1)? f 2 bas tbe same value as in ~estion %.

9. What is the power tbat is sbown by the power__ter wen only klystron I is working?
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10. Suppos. that th. pover, reaching the pover-m.eter trom klystron 1 has the

value P1 dBIa and th. pow.r that is reaching the power....ter trom klY8tron IJ

is P2 dDm. Give a tormnla to calculat. tbe power, that is shoWD. by tbe

power-meter wen both klystrons are working.

------------------------------------------
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The installation of masts and para

boloids for the l.o.s. link

Surabaya - G. Sandangan

appendix I



-\\9- appendix I

The insta11ation of rnasts and parabo10ids for the 1ine-of-sight link

Surabaja - G. Sandangan.

\. General remarks with regard to the construction of the rnasts.

2. The construction of the rnasts and parabo10ids on G. Sandangan.

2.\. The preparation of the site.

2.2. Erecting the rnasts and rnounting the parabo10id.

3. The construction of the rnasts and parabo10id in Surabaja.

3.\. The preparation of the site.

3.2. Erecting the rnasts and rnounting the parabo10id.

4. Too1s and equiprnent.

Remark

This instruction goes with s ane of the slides being arnong a cornp1eteser{es
of dia's which is an i11ustration to the Nuffic project THD/E/T - 2, part I.
In the text is referred to the usefu11s1ïdes by nurnbers.
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I. General remarks with regard to the construction of the masts
-

DESCRIPTION OF THE MASTS

A mast consists of a number of identica1 mast units, 3 meters long.
Each unit is of triangu1ar crossection and consists of three steel
tubu1ar 1egs 1aced with we1ded rod bracing. There are two types
of mast units, light and heavy ones. The masts on G. Sandangan are
composed of the heavy ones, the masts in Surabaja of the light ones.
The units are joined together by bo1ts through f1ange p1ates at the
ends of the 1egs. Guy attachment p1ates are 10cated at the upper
end of each unit. So steel wire ropes can be fitted at intervals of
3 or 6 meters.Each parabo10id is to be mounted to two masts standing
next to each other andinterconnected by crossbeams.

HOUNTING THE MASTBOLTS (31ide 3 and 14)

The mastbolts to be used to joint the mastunits together are to be
mounted with the nut downwards. Before tightening one bolt comp1ete
1y all the bo1ts for one joint are to be tightened first 100se1y.

THE CONSTRUCT ION OF THE GUY-CABLES

To adjust the guy tensions turnbuck1es have to be inserted in the
guys. To joint the cab les and turnbuck1e together a guy-eye has to
be fixed to the cab1e. The construction divides itse1f into different
steps as out1ined below:

I. constructing the anchor (see preparation of the site);
2. fastening the guy-cab1e to the mast;
3. fastening a p1ece of steel wire- with an eye on each side - to the

anchor;
4. turning the turnbuck1e about 9 cm out;
5. determining the 1ength of the guy with the turnbuck1e inserted 1n

it;
steps@untill@6. mounting "the guy eye as described below,

z

I:=.:::::::;::=========~»'
bend the end of the

cab1e

!
')'
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fasten st~~lclamp

bolt loosely on the

cable

bend the oth2r end of the

cable and tighten the

steel c1amp bol t

o
fasten second clamp bol.
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7. tightening the guy-wire(slide43: thisslideshows the guys fitted to the
anchor by two pieces of steel wire to one anchor • In the real situation
one has to construct the guys with one piece of steel wire to each anchor);

8. securing the turnbuckle as indicated:

ttL/fl1J bCA.ck Ie

e
steel wire through the three eyes of the buckle.

CLOVE HITCH(slide50)

The clove hitch is used to attach a rope to an object which 1S to be hoisted such a~

a mast unit or a crossarm:

~ The construction of the mast and paraboloid on G. Sandangan.

The overall construction is given in figure 2.1.(slide42).

@ = foot-plate

Figure 2.1. The overall construction on G. Sandangan
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2.1. The preparation of the site

First of all the site has to be prepared to erect the masts and
to fasten the guys.

FOUNDATION

For the masts an appropiatefoundation is necessary of for instanee
concrete. This foundation must be leveled. Possible sizes of this foun
dation follow from figure 2.2.

-------~
I

- ---------~-------- -----T

i I

- - - - - - - - j - - - - - - - - - I

'::1

~<---------------------;>

for instanee 3 meter

Figure 2.2. A foundation for the masts with possible sizes.

ANCHORS

2.5 x 2.44 m.

log; not less than 1.80 m long and not leas than 20crr

in diameter

x 15 cm flat washer

Guyanchors are of many varieties. It depends on the nature of the
ground and the economie possibilities which type of anchoring
is choosen. Some possibilities of anchoring are (see: the Lineman's
handbook by Edwin B. Kurtz, McGraw-Hill, 1955):

~V'ee~;o.... oF '14~I LOG ANCHOR

not less than 1.8
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Log should be treated with preserving compound. In very soft soil two
planks should be placed over the log in the position shown by a dotted line.

11 NEVER CREEP ANCHüR

the hole in the plate has to be shaped in such a way that the plate can
be hanged on the end of the rod by moving it in the indicated direction.

The "performance" of this construction is:

s1ze plate: 15 x 43 cm kg
S1ze anchor rod: 15,8 mm x 1,83 m

II I ROCK ANCHüR

holding power: sand
clay

handpan

2500 kg
5000 kg
7300 kg

A possible construction of a rock anchor 1S as follows:

11////// / / /./" ""./ /" /' /'" /'/ /' /

It depends on the nature of the ground of which Slzes the concrete block
should beo
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DETERMINATION OF THE LOCATION 0 F THE ANCHORS

A method to determine the location of the anchors follows from figure
2.3. First of all the lower crossbeam has
to be placed in the

8.6 m

7,73 m
E "

/"

~

8.~ m /'
./

.~

./

/"
, ,

/'
/'

_C _

A

, -- ,
...

Figure 2.3. The location of the anchors.

correct direction on the ground. Then the location of point A is deter
minated by using a rope of 10 m. Together with a measuring tape and
this rope point C is located. In the same way one locates point D, E and
F. The distances between the anchorscan be checked by measuring CD, DF,
EF and EC. The radius ofanaccurancyaround the anchors can be: 0,5 meters.

2.2. Erecting the masts and mounting the paraboloid

The sequence of actions to he done to erect the masts 1S as follows:
(the actions are indicated with a .. ):
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First of all two sections can be jointed together while still laying on
the ground, (see picture 2.I.slideI3 and 14) with mast bolts !. Pay atten
tion to the position of the plates to which the guys will be attached and
to the ladder rungs. The 1atter must lay in the same plane (see figure2.4,

slide 14).

Picture 1.1. Fastening two units together

\ ,,
_...",J-- -- - - ------

,
/=::0~-------- -- - 

.--

Figure 2.4. Two sections joined together

NOTE: Exept for the masts all parts of the installation for G. Sandangan
are marked with red paint.
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Now erect the prepared first mast and stay it provisionally with four
auxiliary guys~lidel6 and 17. Fasten these auxiliary guys to the masts
just below the plates to which the permanent guys will be attàched (see
picture 2.2. andslideI5).The position of the ladder rungs must be as
pointed out in figure 2.5.

Picture 2.2. Auxiliary guys fastened to a mast

The next two units have to be joined together just as the previous two
units. Erect this mast also with four auxiliary guys (slidesI9, 20 and 23).
The distance between the two masts' can be determined by fixing the cross
beam which will bear the hoistingpole on the base
unit near to the ground (see picture 2.3., figure 2.5 andslide18 and 21).

Fasten a pulley on each mast
slide 24). The upper beam
as high as possible above the
the permanent upper guys will
27 and 28).

to pull the crossbeams up (see picture 2.4;
has to be mounted and leve led

auxiliary guys but below the plates to which
be attached (see picture 2.4;slides 25, 26,
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r...n.lj
/

Ifter mounting the

~per crossbeam, mount

.his bE'am below the

(

between the masts

~ crossbeam to determine the distance
-;,

/'

'""\
1---7L1...--=L--_---!'"
14.....----.-----.-----1 "-

"\
"-

'".'""'-"'7"-
""-
"'-

,/ "
/ "
/ '"

~
/ ... _:1 • ~

---- - t;,;:;;-- - - ""-

/
/

/
__ •..L_

o
,/
,/

\Iner beam

ladder rungs at the "innerside"

Figure 2.5. The two masts

Picture 2.3. The two masts provisionally stayed
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Picture 2.4. The two masts with the upper beam mounted

.. Pull the lower beam up and level and mount it(slide29 and 30). The distance
between the under- and upper crossbeam has to be 0,65 meters between their
centres (see picture 2.5).

Picture 2.5. Mounting the lower crossbeam
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~ The rnasts can be stayed definitelynow. Fasten the permanent guys taking
into account the general remarks with regard to the construction of a
guy cable (see also figure 2.1 and 2.6).

the paraboloîd has to

be rnounted at this side

o
l~o

ladder rungs at this sLde of toe rnasts

Figure 2.6. Upper side V1ew of the stayed rnasts

~ In preparation for hoisting the paraboloid the hoisting pole has to be
pulled up and rnounted to the crossbearns:

- rope a pulley to the upper crossbearn. The pulley has to hang on the
side of this bearn opposite to the future position of the paraboloid
(See figure 2.6.);

- pull the hoisting-pole with a pulley in the eye at the top(slide31);

- place it into the lower crossbearn;

- tighten the hoisting-pole with a clip to the upper crossbearn (picture
2.6). The eye of the pole with the pulley in it has to be at the side of
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the future position of the paraboloid (slide32).

Prture 2.6. Hoisting-pole rnounted on the crossbearns

Construct the pulley-block to hoist the paraboloid (slide 33).

Now the paraboloid can be prepared for hoisting, that rneans:

- rnount azirnuth and elevation adjustrnents, the short one for elevation
and the long one for azirnuth (slide 34);

- place the paraboloid in front of the rnasts and rope two guide ropes
to it (slide 35 and 36)~

- tie the hoisting-rope to the supporting-window of the paraboloid;

- rnount the feeder.

Hoist the paraboloid while keeping it clean off the rnasts by using
the guide ropeS(slide 37 and 38\ The paraboloid has to be fastened to
the upper-crossbearn by using the special bolts for this purpose (slide
39, 40 and 41).

Finally the paraboloid can be adjusted af ter fastening the azirnuth
and elevation adjustrnents. Tighten the paraboloid herafter with the
fastening-strips.
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• '1'0 prl'Vl'nt un:lUtllorized persons ta climb the masts plates and pins ought
ta be mounted at the base of the masts (slid~ 82).

3. The construction of the masts and paraboloid 1n Surabaja-
The masts in Surabaja will be erected on the roof of the building of the
Institut Teknologi. In the following thè description of the erection of
the masts is based on a "test-erection" of the masts at the site of the
University in Eindhoven.

3.1. Preparation of the site

Figure 3.1. The situation of the antenne on the roof
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The overall situation of roof and future position of the antenna is
drawn in figure 3.1. (slide 80 and 81).Since the roof had a rather
complicated surface(slide 6)i2 is necessary to construct a working
platform of at least 5 x 10 m on this roof to be able to erect °the
masts. Also provisions are to be made to be able to hoist the mast
units and other necessary parts of the set up (exept for the para
boloid, see further)to the roof. It follows from figure 3.1 that four
concrete poles of the building have to be provided with anchors to
which the guys can be fastened. These anchors have to be fixed (wel
ded?) to the reinfacement of the concrete poles since the total tension
exerted to such a pole can run to 3350 kg at an angle of 57°to the
horizontal (due to windpressure and own weight; according to data from
the PTT (the Dutch Telephone and Telegraph Company). The vertical pres
sure at the pole on which the masts are mounted can be 4500 kg. These
figures are calculated taking into account a windvelocity of 36 km/hour.
In the case of calm weather both figures will be respecively 500kg and
1600 kg •
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Picture 3.1. The installation as erected ~n Eindhoven

Erecting the poles and mounting the paraboloid

The sequence of actions to be done to erect the masts ~s as follows (the ac

tions are again indicated with ae):

•
Fasten two units together
(see also 2.2) •

Fasten these two units to a base
unit which is special designed for
this purpose. It just fits between
two half circles of which the roof
is composed (see figure 3.1, pic
ture 3.2 and slides 45, 46 and 47).
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Picture 3.2. Base unit and mast unit joined together

Set this construction provisionally
up with your auxiliary guys (see also
picture 3.3 and slide 48).
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Picture 3.3. Erecting the base units with two mast units mounted on it

Hang a pulley in top of the now standing
mast (see picture 3.4, slide 49) and hois
the second mast - which is also composed
of two mast units which are jointed to
gether before - untill it is standing
next to the mast which is already stayed

(slide 50 and 51).Tighten this second mast
also to the base unit.

Picture 3.4. A pulley hanging in the first erected mast to hoist the second
mast; fastening the jointed beam.
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The two masts are to be jointed together now by short crossbeams. These
crossbeams have to be mounted to the masts by clips just below the plates
to which the permanent guy wil1 be attached (slide 52).In top of each
unit a crossbeam has to be mounted (see picture 3.4.).

Af ter doing this the two masts (each of two units) can be stayed definite
ly by staying them with permanent guys constructed accord~ng to the in
structions of paragraph \. In staying these masts one has to take care
that the masts are standing vertical (use for instanee a plurnrnet) and
that the upper-side-view shows a rectangIe, see figure 3.2. This can be
controlled by using the rectangular upper-part which has to be mounted
on top of the completed mast-construction.

~!.::::::_=-::--=-=-:-~ =- --- --::.-=----=:.. ..-=-:.. .=---:...-::. ---.::.-==---=-- .::~ .-:. .:. -M
;~t'lc~A ....,le
!
I

(:)

'--fi: =~ -:-::.. =--:--=-~-~-~--= -:::. -= -=---~~ =::. ---~--:"~-=-=-li~..J

Figure 3.2. Upper-side-view showing a rectangIe.

~ To be able to mount the next mast-units on the
standing masts it is necessary to hang ahoistin
pole in this mast. This hoisting-pole can be use
to hoist a mast-unit in a position suitable to
tighten it to the standing mast.
First of all the hoisting-pole has to be hanged
in the base of the mast(slide 53}by hoisting
it with a rope using the pulley hanging in top
of this mast. Af ter using this pulley it has to
be mounted in top of the hoisting-pole.

" The hoisting-pole ~s not hanging high enough to
hoist a mast-unit on the mast. The pole has to® be hanged higher. To do this a pulley - ~;

by means of which the pole can be hoisted
higher - has to be mounted in top of a stan
ding mast. The pole has to be hoisted as high
as possible in the mast (Slide 54 and 55).

I
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While hoisting this pole some,one has to stand in
such a position that he is able to guide the pole I

between his legs (see picture 3.5 and slide 55 and 60).

•

Picture 3.5.

Picture 3 ..6.

Hoisting the hoisting-pole.

Now a new unit can be hoisted by using the hoisting-pole •
Tighten it to the already standing section (see picture 3.6 and
slide 56).

Tightening a hoisted unit to the already stayed mast
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Another unit has to be hoisted and mounted now opposite the just tightened
(see picture 3.7).

Picture 3.7 Tightening a second unit to the already stayed mast

A crossbeam is to be mounted now between the two new instalIed units. This
has to be done again by clips just below the plates to which the guys could
be attached. It is not necessary to stay these "third-level" units.

" I'. I1

Repeat the actions 2 - 5 to hoist and mount the
"fourth-level" units and action 1 to fix the per
manent guys.

Repeat the actions 2 - 5 to hoist and mount the
IIfifth-level" units. These units don't have to be
stayed (seeslides 57, 58 and 59).

Hang the hoisting-pole as high as possible in the
masts and hoist the rectangular upperpart and mount
it on the masts(slide 60).This mounting might ask
some inventivety because there is the possibility
that the upper-side-view does not show a rectangle.
Take care that the hole for the bolts to tighten the
hoisting-beam are laying in the right direction.
This beam has to make the same angle with the front
plane through the masts as the paraboloid will make.
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Before mounting the hoisting-beam in the direction as mentioned above it
must be mounted in a direction parallel to the largest side of the rec
tangular upper part. See figure 3.3. This is necessary to hoist the para
boloid from the ground to the roof.

Figure 3.3. Upper view of the hoisting-situation to lift the paraboloid
up ftàm the gtound tà the roof.

Hoist the hoisting-beam and fasten it above the
rectangular upper-part as indicated in figure 3.3.
While hoisting it keep it clear from the masts
by using a rope to guide (slide 61 and 62).

•

•

Mount the winch at the base of the m~st. Hoist the
steel-cable and fasten it to the winch:

Put cable three times into the winch before fastp
ning with the clamping-screw (slide 70 and 7J)·
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Hoist the paraboloid on the roof. Use guide ropes to keep it clear from
the building.

Let the hoisting-cable down and mount the hoistingbeam 1n the future
direction of the paraboloid.

Picture 3.8. The construction to support the paraboloid.

- - - - _. E:-""""----::3

Hoist and mount to both upper units of the
masts the cross-beams which will support
the supporting-frame for the paraboloid. Take
care that the short and long ones are on the
right side (see figures 3.7 and 3.8). The dis
tances which determine their position on the
poles are given alongside.
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Picture 3.8. The construction of the parabólóid to the masts.

•

I
x
j

Hoist and mount the supporting-frame for the
paraboloid. Use two guide ropes to keep this
frame clear from the masts while hoisting it.
Use to mount this frame 8 bolts M12 + spring
rings (slides 64 and 65).

• Change the pos1t1on of the winch. Now it has
to be mounted on crossbeams at the base of the
masts (slides 66,67,68,69).
Hoist the steel-cable and fasten it to the
winch as done before (slides 70,71 and 72).
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4t Prepare the paraboloid for hoisting, that means:

- mount azimuth and elevation adjustment, the short one for elevation, the
long one for azimuth;

- mount the feeder;

- place the paraboloid in front of the masts and fit it with two cords
to guide the paraboloid;

- tie the hoist-cable to the paraboloid.

.. Hoist the paraboloid and fasten it to the supporting frame (slides 73 until 79).
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4. Neeessary toöls and other equipment to ereet and eon~truet the masts
and paraböloids.

piek-loek 12 x 13 number I
14 x IS " 2
18 x 19 " 2
17 x 19 " I
21 x 23 " 1
24 x 26 " I
25 x 28 " I

ring-loek 18 x 19 2
17 x 22 I
24 x 27 1
21 x 23 2
12 x 13 1
25 x 28 I

Bahco-loek 10" "
Big pair of cut tongs "

Harnrner 600 gr. "
Serew driver ISO x 8 "

ISO x 4,5 "
75 x 3 "

Punch-pin "
Water-level "
Measuring-tape 2 meters "

10 meters "
File round "

half-round "
Working-gamlets leather " 2 pair

textile " 5 pair
Safety-belt " 3
Safety-hat " 2
Rope 2
Metal wire 0,5 rnrn (galvanized) " 3 roUs
TooIbox + padloek " I

Springring 5/8" " 75
I" 1002
12,2 rnrn " ISO
10,2 rnrn " ISO
8,2 rnrn " ISO
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Hoofdstuk 2 van 'The measuring syatem of the l.o.a.
I

link G.Sandangan - Surabaya.

Dit is een hoofdstuk uit een introduktie van het meetsysteem

en de overwegingen welke bij het ontwerp ervan gegolden

hebben, geschreven ten behoeve van projektleden en

geinteresseerden i~ Indonesië.
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,g 'rhe 4 GHz part of the receiving and transmitting system

2.1 The total system at 4 GHz

This chapter describes the part of the transmitting and recei
ving system at 4 GHz between the transmitters e~d the receivers,
see figure 2.1.

variabIe
frequency
receiver

fixed
frequency
receiver
4012 111HZ\.-...---'

coax
waveguide
coupling

load

.;)

circu
lator

I/f
band-pass
filter

coax
waveguide

1--..--....--' coupling

circula
tor

coax-cabl

)2
11

~~~~~iden
coupling '=r:

directiona ril
coupIer ~

coax
waveguide
coupling

two line recorder

_ paraboloid

crystal detector ~I I
~ ~~ paraboloid antenne

"'---r--.--'

iIlaveguide

A-

lpir::ure 2.1. 'rhe total system at 4 GHz

fixed
fre queJ..'1cy
transmitte

lVariablo
frequen·:-:yl ~transmitte

circulator

coax
waveguide
coupling

ferrite- directional
I~J isolator coup'le~ I
.)2=\ JJ! H- Ü~it
h I band-pass coax- L.-----~

filter waveguide
coupling
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a = 2.290 in, b = 1.145 in or
a = 5.82 cm, b = 2.91 cm.
a'=2.418 in, b'= 1.273 in or
a'=6.14 cm, b'= 3.23 cm.
a' ~i --

t
~'

Ia ..... :

I:.

Î
b

~ .
i~

outside

The stando.rd si zes of the used waveguides together with their
Bri tish, American and International standard nomenclature and
recommended fre'1uency range are:
International standard 153-IEC-H
Americau standard WH 229
British standard
dimensions inside

of the di ffe
total system

2.577 GHz

3.30 - 4.90 GHz
description will given
the performance of the

cutt off frequency
recommended operating
frequency range
In the following first a
rent components and then
will be explained.

. The different componenta

Fe~;ite .is~l~t-or 1) 2r-- .
A ferrite isolator or directional transmission is a component
which will pass the microwaves in the forward direction
(indicated wi til,. a11 arrow) wi th low loss, but will absorb ener
gy in the reverse direction.

It is based on the phenomenon of resonanee absorbtion in ferrites en
it consists of a rectangular waveguide (see figure 2.2.1) in which a
piece of ferromagnetic material has been inserted. Above and below
this piece of material the poles of a strong permanent magnet are
found.

The matching of this device cau be done by proper choise of the ab
sorbtion layer end by exploiting the multiple reflections between th
two supports end the ferrite block with layer.
In this way a VS'NR <1.10 eau be obtained. Still better adaption ce.n

be found by insertion of capacitive screws.

1)Baden Fûiler, A.J. Microwaves. Pergamon Press, 1966
2)Wheeler, Gerhon J. Introduction to microwaves. Prentice Hall,

2-

1963.
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suppor

ive
to obtain
matelIDi:J.g

<.~yer

~:++---------=:;;;a-=----- ferri te bloek

Figure 2.2.1 A ferrite isolator '

The results of the testing of the two available isolatorsCare
given in table 2.2.1.

frequeney attenuation in attenuation in
in Me ± 0,5 Me stop direetion pass direetion

in dB in dB

nr 1 nr 2 nr 1 nr 2

3500 14 15 1.5 1.2
3550 17 18 1 .1 1.0
3600 21 22 1.0 0.9
3650 25 25 0.9 0.9
3700 29 30 0.7 0.7
3750 34 35 0.6 0.7
3800 38 36 0.6 0.7
3850 36 37 0.6 0.6
3900 36 37 0..6 0.6
3950 36 38 0.5 0.5
4000 38 40 0.5 0.5
4050 41 42 0.6 0.5
4100 44 42 0.7 0.6
4150 39 37 0.7 0.7
4200 35 39 0.9 0.8
4250 32 32 0.9 1.1
4300 30 29 1.2 1.3
4350 27 25 1.5 1.7
4400 '22 20 1.8 2.1

table 2.2.1. Characteristic values of the two ferrite isolatgs



Circulator 3)

-149- Appendix 11.

In the system under observation the used circulator is a three
port circulator consisting of a three port junction
with a particular shaped ferrite block in the centre. Power
incident in port 1 (see figure 2.2.2) leaves from port two and
no power is coupled to 3 except for the part reflected by port
2 if a not completely matched component is connected to that
port. Power incident on 2 leaves on 3, etc.
Results of measurements performed on two circulators are given
in graphs 2.2.2a and 2.2.2b.

port
1

port 2

ort
3

Figure 2.2.2. A circulator

Band-pass filter4)

A band-pass filter passes a (very) narrow frequency range and
stops (by reflection) all frequencies above and below this range.
Tt usually consists of several resonant cavities in series. Each
cavity of the filter under observation consists of two posts
positioned in the centre of the waveguide. By means of the screw
which can be inserted into the waveguide between these posts, the
cavity can be tuned at the desired central frequency.(see figure
2.2.3). In this figure the dimensions of the used band-pass
filters are also given. They are derived from the following
asked qualifications:

3) Jeuken,Tim. Microwave practical training~ lTS syllabus.
4) Mumford, W.W. Maximally flat filters in waveguide.

B.S.T.J, 1948, vol 21.
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- central frequency 4012 Mc
- in a naGe-band of 10 :Mc a 10S8 of 1ess than 0.5 dB
- at frequencies which are 20 Mc in distance of the central

frequency a SWR of more than 40.

u)per-side view

A-·

~d
, :
: '. ,
i :

000 <D~~
.- ._;.---+ ---t- --;---- f--.E

i : , ;

11= 45.7 mm
12= 70.1 mm

cross-section A-B

d= 9.6 mm

Figure 2.2.3. Band-pass filter

Graphs 2.2.3a and 2.2.3b give the return-loss as function of the
frequency of respectivily bandfilter 1 and 2. With the aid of
nomographs 1 and 3 on page 2.9 and 2.10 we can find the va1ues
of the transmission loss and voltage standing wave ratio
corresponding. to tbe return-loss values. li'rom the plots and the
nomographs the following values for the band-pass filters are
found:

nr 1 nr 2
attenuation at 4012 Mc 0.01 dB 0.002 dB

VSWR at 3992 Mc 17.5 15.5
VS',YR at 4032 Mc 17.2 17.5

~. Coax-waveguide couplings

As in figure 201 cau be seen themicrowave energy is inserted
as weIl as extracted (except for the output of the tr8nsmitter
part) through coaxial lines. The device drawn in figure 2.2.4
is used in the system to couple the energy from a coaxial line
to a waveguide mld vice versa. It is a so called electric coup
ling. This means that the centre conductor of the coaxial line
extendsinto the interior of the guide parallel to the electric

lines of force and forms an a~tenna that radiates down the ~~ide.

The outer conductor terminates àt the wallof the guide. To set
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VSWR NOMOGRAPH 11 1
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Figure 2.2.4. Coax-waveguide coupling

optimum transfer of energy bath the coaxial 11ne and the wave

guide should be terminated in i ts characteristic impedé:Jnce. This
can be obtained by

- choosing a proper value for the distance betvleen the
shorted end of the guide and the probe

- giving the ;~1tenna a proper shape

choosing a proper value for the depth of the probe inser
tion.

Of the used couplings optimum values are fixed.

2.5 Load allel circulator

The matched load connecteel to the circulator is used to absor~

incident energy without appreciable reflection. The load-circu
lator combination is used as isolator. Energy coming ÎroD the
bond-pass filter will pass the circulator to the fb:.-ed frequency
receiver. But the local oscillator signal from the fixed frequen
cy receiver \vill Eümost 'oe absorbeel by the load and reflected
by the filter. The frequency of this sign::ü is 4042 =,tc Etncl i ts
strensth at the coax-vraveguide coupling -7 dEmo If the combina
tion 10ad-circulator VIDS not used the strcngth of the l.o. signal
at the inplit of the variabIe frequency receiver ",,[ould 'oe e.Oout

-7 -50 = -57 elRm (the attenuation of the filter at 404? Lc is
about 5C dB, see the filter characteristics [md tbe V:" nomo-
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p;raph). Snch a 'strong' signr::ü '(Jou.ld disturb a nroper '.vorking
of the AFC of the var.freq. receiver. If the load-circulator
comoination is 1nserted into the circuit the l.o. signal stre1'l,cçth
at the Vél,r. freq. receiver vlill be about -87 dBm, which is low
enough.

2.6 Directional coupIer

In the system of fie;ure 2.1 the directioneü coupIers are of
the conxial type. They consist of a mein coaxial tr~nsmission

line coupled to a parallel auxiliary line through an axial slotr
One end of the auxiliary line is terminated in a matched load,
see figure 2.2.6.

c
~ auxiliary line

~_:-- ../r:·..---v-)· .
A L 'l (>B

~>

Figure 2.2.6. Directional counler

',Vhen energy enters at A a small part is coupled to C a.nd the
rest goes to B. Power travelling from B to A will be psrtly
coupled to the termination of the ffi1xiliary line and will be
absorbed there. The attenuation from A to C is the coupling
factor of the coupIer.
Specifications of the coupIers which are used:

~
coupling factor:

Narda, model )004-20

each coupIer bears ("..TI aluminium plate at
which at five frequencies the coupling
factor is given with all accurancy of ± 0.2 dB.
At 4 GHz the coupling factor is for the
coupIer in the transmitting part

the receiving part : 21 dB
dissination 108s: 0.15 dB

t

freguency rm1ge 4 - 10 GEz.
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The antennes used in this link are paraboloid nntennas. They
consist(as illustrated in figure 2.2.7) of a reflector and a
feed which transmits - in the case of the transmitting antenna
or receives - in the case of the receiving antenna - tile
electromagnetic waves. The feed is a waveguide which ends in a
transition to a square aperture placed in the focus of the
paraboloïde The waveguide passes the reflector in the neighbour-

reflector

to rectangular
aperture

waveguide

Figure 2.2.7. Farriboloid antenna

houd of the vertex. So the waves are ~uided from or to a place
behind the reflector. Between the transition to the square aper
ture and the waveguide a twist is interconnected. 'rhis is done
to be able to keep the waveguide in its preferabIe position
when vertical polarization of wave transmission is chosen. In
case mf horizontal wave transmission just a piece of waveguide
can be inserted.

5) for the construction of the paraboloids to the masts and the
erection of this installation one is referred to the
'instruction for the installation of masts end paraboloids
for the l.o.s. link Surabaya - G.Sandangen'.

6) TTeessen, J. Course antenna theory. lTS-syllabus.
7) 'I'hourel, L. 'rhe antennas. Chapman & Hall.
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The mechanical and calculated electric characters for thc
paraboloYd are (supposed efficiency 50 %):

Focusdistance F 1.13 m height mast G. Sandangan · 6 m·
Diameter D · 3 m Cokroaminoto · 15· · m
Gain 4 GHz 39 dB range elavation ad,justment: + 5°
Beam\vidth 4 GHz · 1.8 0 azimuth adjustmen t ç:;o· + -'

first ' zero' 4 GHz: 2.3 0 \vind sensivity 0.20+
height above sealevel

G.Sandw1gan about 250 m
Cokroaminoto about 30 m.

~ Some other remarks

- Por interconnection the waveguide components are fitted with
flanges which are bolted together. Two flanges with perfectly
flat faces and connecting two components together, only
provide a good joint if there is a perfect continuity of
electrical conducting at the inside surface of the waveguide.

- To the auxiliary arm of the directional coupIer in the trans
mitting part a crystal detector is connected. This is a
device \vhich rectifies the microwave field strength into a
direct tension. The specifications of the type which is used
are: ~: Hewlett Packard, model 420B

freguency range: 10MHz - 12.4 GHz
input impedance: 50 ohm
sensivity:)O.05 mV/~W.

- To interconnect the feed of the receiving paraboloid with the
receiving equipment, a special coax-cable is used.
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The aim of the system of figure 2.1 is to get two signals at
different frequencies, transmitted at the same time. In this
case we get the desired 'frequency diversity' system.

From the description of the different components in paragraph
2.2.1 - 2.2.8 the operation of the system can be understood.
In the tr~~mit!i~g-p~rt the variabIe frequency enters the

system at coax-waveguide coupling 1, flows through the ferrite
isolator and the circulator and leaves the latter from port 3
since it will be reflected at port 2 by the band-pass filter
according the characteristics of this filter. The fixed frequen
cy enters the circulator at port 2 and flows directly to port 3.
The isolator is inserted into the circuit to prevent a flow
back of energy caused by possible reflections in the system.
This could damage the transmitter. It is not necessary te insert
an isolator in front of the variabIe frequency transmitter
since the signal source in this transmitter in sufficient
protected by an internal attenuator. The directional coupIer
is inserted to be able to registrate the output of the fixed
frequency transmitter. The variabIe frequency transmitter has
a separate output connection to registrate its output level.
This output and the output of the crystal detector mounted at
the auxiliary arm of the directional coupIer, are connected to
a two line recorder. It is a Philips recorder, model FM 8221.
This recorder has the possibility to record two tensions inde
pendently.
In the re.2,eivin& E.ar.t the fixed frequency directly passes the

circulator, the band-pass filter and the circulator-Ioad com
bination. The variabIe frequency is reflected at port 2 of the
the circulator by the ba~d-pass filter aDd goes to the variabIe
frequency receiver. The directional coupIer makes it possible
to supply a test-signal to the receiving system.
Of course in both the receiving and transmitting sYi':'1teiTo the
described performance is only maintained if the v2rinble frequen
cy keeps in a certain distance from the central frequency of

the band-pass filter. If this distance is more than 30 Îtlhz, leL~

than 5% of the power of the variabIe frequency signal goes
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into the band-pass filter. This means that the variabIe frequen
cy signal is less than 0.22 dB attenuated.

On a slightly different design of the system measurements }-;,ave
been performed. In this system the circulators are interconnec
ted by a piece of waveguide, the circulator-load combination
was not yet used and in stead of coaxial directional coupIers
waveguide directional coupIers were used. The results of sweep
frequency attenuation measurements are given in graphs 2.3.1
and 2.3.2. Graph 2.3.1 gives the attenuation as function of thc
frequency between A and B vihen C and D are terminated and
graph 2.3.2 gives this attenuation oetween C snd D when A and
Bare terminated.
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Appendix 111. Het mikrogolfpraktikum.



-165-

Preface

This practical training seeks to provide an introduction in per
forming measurements on microwave components in order to put a
link between theory and practice. This is achieved by giving, pre
ceeding each experiment, a theoretical eXplanat~on concerning the
subjects of the experiments.
The design of the experiments is not so, that they give a 'step

by step' prescription to be able to perform the measurements, but
asks of the practical worker to develop, going from the given
theory, his own plan to perform the wanted measurements.
Preceeding the first experiment a brief summary of the derivation

of the properties of 'waveguide propagation' of electromagnetic
waves is given going from Maxwellts equations. It shows how basic
subject-matters in the curriculum such as vector-analysis and theo
retical electrical engineering come together in the specialized
field of microwave engineering, so giving the basic tools to under
stand the behaviour of in practice used components and circuits.
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Introduction

When ~ealing with phenomena in the microwave frequency range (109
to 101 Hz) one finds that it is not possible to work with L,C,R
networks in the conventional way, that is considering self-induc
tances, capacitances and resietances ae 'lumped elements'. At low
frequencies such a description enablee us to describe often ~ven

the most complicated circuits, at higher frequencies such a dea
criptionfails:

As the frequency rises the dimensions of the components and the
wavelength of the currents flowing through them will be in the
same order or the latter will be even smaller. This means that if
a disturbance is suppressed upon a circuit one cannot state that
the whole circuit i~~ediately becomes aware of this disturbance
in the same time. In principal this is also true for low frequen
cy -LCR-networks, but here the time lag is negligible. So at the
high frequencies one finds the situation where energy is travelling
along the 'guides' at a finite velocity.
Another indication that a repreeentation in the usual way of a

circui t does not satisfy, is the phenomenon of the skin effect.
This effect states that in a wire-conductor the current flowing
through it is pushed aside to the surface at higher frequencies.
In the following we will develop a theory which handles the pro

blems arising from the fact that usual network theories don't
apply to the problems at high frequenciee.



Summary of Maxwell' s theog and its application on rectangular

Maxwell's eguations

Maxwell's eguations in integral form

The basic equations for the treatment of electromagnetic fields
are Maxwell's equations. These equations were derived by deductive
reasoning from the results of experiments. They define the relation
between the electric field, the magnetic field and the electric
charges and currents and enable us to derive expressions for the
electromagnetic fields for every precisely defined situation. Such
a situation is for example a waveguide in which, under certain con
ditions like special dimensions and frequencies, electromagnetic
radiation will propagate freely. So in this case electromagnetic
radiation is channeled.•
In integral form the Maxwell's equations are:

I ei E. dl = - ~t In Ë •n dA ( 2 •1)

II rA Jl.dï = ft J.ÏÏ dA + ~ti n.n dA (2.2)

If we express the quantities used in these equations in the basic
units of the MKSA-system *) we obtain for their units of measure
ment:

E, the electric field volt/meter
15, the electric displacement: coulomb/m2 = As/m2

H, the magnetic field A/.m
13, the magnetic flux density: weber/m2

= Vs/m2

J, the current density A/m2

The different components in (2.1) and (2.2) are related by the
auxiliary equations:

TI - (2.3)= EoE:,..E = E. E with E= perinittivity

B = MoAljÏ =AH (2.4) with ~= permeability

J = óE (2.5) with <5 - conductivity

Eo is the permittivity of free space, é;is the dimensionless relative
permittivi ty which takes into account the effect of the medium on the
electric fields. In the same way A~ is the relative permeability and
4(o is the permeability of free space.
~,~and 6 will be considered scalar constants.

QUESTION 1: In what units of the M:KSA-system are E, A, ó expressed ?

·)Thi~ system is.part of ~he 'International system of units' and it
d~flne~ the un~ts use~ ln the theory ~fme?hanics and electromagne
tlsm: \'1 e cm; dlstingulsh between 'baslc unlts' and from these units
'derlved unlts'. The basic units are:
for length: meter, for mass: kilogram
for current: ampere, for time: seconde
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Maxwell's first law states that a harmonically time changing mag
netic field gives rise to an harmonically time changing electric field
and according to the second law this field in its turn produces a
changing magnetic field, and so on. So when at some point a harmonie
change with time in the electrie or magnetic field occurs, a chain
of events is set into motion.

) Mathematical explanation

Vect2,r_n2,t!!tiog
In the following a vector is indicated by using a dash above the

quantity concerned, f.e. ~. So Ë means we are dealing with a quantity
E with a direction as weIl as a magnitude. To d~fine such a quantity
we need three figures, f.e. in a rectangular coordinates system Ex'
E and E • Then E ,E and E are the values of the components al~ng

Ythe thFee axis.xin Ywhich zE is resolved. So E can be written as
E = E T + E J + E K with I,j and K being the unit vectors alongx y z
respectivily the x,y and z axis.

E
z

I, -
'\'k

) z" Eft- Y" ~
E .

x

-Ç/
x

Figure 2.1 A vector drawn in a rectangular system of coördinates

Of course each of these components can be a function of position (x,y,z)
and time t. 1,'/e wri t e ( ) ( ) ( ) ~ ( )Ex x,y,z,t,Ey x,y,z,t ,Ez x,y,z,t = ~ x,y,z,t
QUESTION 2: Express IEl in -ehe different rectangular coördinates.

Sc~l~r_m~lti~lic§tiog

In (2.1) E.dl is a scalar multiplication of E and an infinitisemal
element dl of the integration curve C. In general a scalar multipli
cation of two vectors gives a quantity which is the product of the
amplitude of one vector with the projection of the other upon it.
So in this case E Ol = E dl + E dl + E dl =IE] Idll cos fO

• X X Y Y z z ~JE. dl means: the scalar product E.dl is integrated along a closed
curve C, see figure 2.2.
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Fig. 2.2 An example of R.a! along a closed curve C in a vector
field E

In expression (2.1) 9f E.dl means that the integration is performed
along an arbitr~ closed curve which is the edge of the arbitrary.
surface A. ~B.ndA mee~s that over this surface A ~.n is integrated.
Surface A is a 'two side' surface. n, the normal on surface A~ is
anti-clockwise related to C, see figure 2.2.

c

Fig. 2.2. Anexemple of a surface A and an edge curve C.

This gives another vector acting in aplane perpendicular to the
two original vectors with a positive direction, defined such that
rotation from the 'first' to the 'second' would cause a riRht-hand
screw to advance along it. In rectangular coordinates, we have f.e.:

i J k
E x H = Ex Ey Ez =

H H Hx Y z

(E H -E H )1 + (E H -E H )f + (E H -E H )ky z z y z x x z x y y ~

Q.radien~ of_a_s.2,alar .funk1iQ.n_~(!.,'y,~)

The gradient of a scalar quant i ty is the vector differentiatic":l of



a scalar and is a vector:

apoint (a, b , c)

uç6l{ = (oep, éJc), d~)

J2. ()x cJy JZ
whieh direction rp at

grad ~ = \7 f/;:: <JrjJ r + dr/> J +
ox uy

The vector ('V~ )x=a indicates in
y=b
z=c

I is changing the most.
Above we used the vector differential operator 'nabla', written as

~= È i + Q j + ~lë = (~,~,Q)
èJx ay Jz ax ay dZ

In common with all differential operators it must oecur on the left
hand side of the quantity it operates oh.

So the divergence of a vector may be considered
as a measure of the sources of the concerning vec
tor field at that point. It gives a scalar result.

Di~ergen~e_of ~ vector
The divergence at a point is a measure of the total field flowing

into or out of that point. This ean be seen from the definition:

divergenee of A = V' .1'1 = dAli + JA>,+. JAz = lim rffn E.n dA in which A is
dx vy èJz V~ 0 V the closed sur-

face surroundin~
V, .

QUESTION ): Calculate \7 .a in point (6,3,4) if the vectorfield a is
given by a = (4x3+ 6y, 3x2 + 3z, 6z + y).

the rotation of the

with A is the closed
surface surrounding V
and n the normal on the
surface A.V

curl a =Vx a =

Curl_of ~ veQtQr
The curl or rotation of a vector is a measure of

field at that point. It is defined by

lim ~ (n x a)dA
V""::'O

Expressed in rectangular coordinates we find for the curl of a:
ijk
a u ~

a"X vy dz
ax ay az

Futhermore there are some propositions usefull to the solution of
vectorial problems:

Proposition of Gauss:- --- - - - - - - -
This proposition states that the volume integral of the divergence

of a vector is equal to the surface integral of the normal outward
component of the vector over a closed surface A surrounding the ','0-



(2.6)
the volume V: Jf {

If., 'V. a dv = n.a dA
V 11

Prooosition of Stokes:-_... _--------
This proposition gives the value of the integral of the curl of a

vector over a surface A in terms of a line integral around the clo
sed curve C, which bounds the surface A.

J; (\7 x a).n dA =i a.dl

C and n on A are related in the same way to each other as drawn in
figu.re 2.2.

At last a diff~r~nti~l_v~cto~ id~nii1Y which will be used is:

\1 x\1x Ei = \7. Cv. a) _~2a (2.8)

If we seperate g2a into i ts individual component parts we obtain:

()2 ;f d2a
x = \l2 aax + ax + =Aa- - x x

cJ x2 dy2 è> z2

,)2'1 + l') + d2a~ =V2a =f::J.8y (2.9)y
Ox ()y Uz

(/a + èJ2 az 02 2 =~a+ az' = \1 a zz z
ox2 ()y2 Óz2

QUESTION 4: Calculate ~~.Ë dv if E is given by E=(4,9,2) and V

is given by lxi <1, Iyl <1, \z\ <1 .
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~ Maxwell's eguations in differential form

The most frequently used form of Maxwel1's equations in solving
wave problems is the differential form. This form ean be derived
from the integra1 form as follows:

By using the proposition of Stokes in tbe 1eft-hand side of (2.1)
end (2.2) we find:

1 ('\lx E).n dA ~ - ~tiBS; dA

l('VX H).n dA = l J •n dA + ~tlD.ÎÏ dA

'These expressions can be wri tten as:

for every surface A laying within en area
differentiated. So in each point of such

(2.10)

(2.11)

~ ).n dA = 0

T ~D) - dA =0
oJ - df .n

J:eVxE +

i ('VxH 

(2.1j) apply
and H can be
can say:

(2.10) end
in which D
en area we

\7xE oB (2.12)= - ot
\lx H

- cm (2.13)= J + ë)f

:for tbe
integra
co:c.clude

(2.15)

n = - n2 ' so for theand

To ~et two other differential equations we first derive from (2.1)
and (2.2) some other conclusions.
Consider two open surfaces A

1
and A2 having the same closed bounda-

ry curve C. Together they form a c10sed surface A:

From (2.1) we find

/{E.dl = - ~t t,B o fî1dA = - ~tt.B.n2 dA

If we do consider now the normal on surface
A we see that

closed surface A we find

ätton dA = ~tl3.n1 dA - ~tiB.n2 dA = 0
IJ =11, -+- IJ.1. /}, fll,·

Since from the result of experiments we don't find evidence
existance of an induction field that has, as a result of an
tion over a closed surface aresuIt unequal to zero, we can
together with (2.14) that

~B.n dA = 0



- J /5-

In the same way we find from equation (2.2)

t J
·
n

By applying

dA +

the

d /{--a: t ~ D. n dA = 0

proposition of Gauss

(2.16)

at (2.15) we obtain

tV.B = 0

ro derive from (2.16) a differential equation we use the law that
3tates that the total sum of discharged, recharged end stored electric
charge remains constant in a certain volume.Mathematically this law is
expre~ed by -,

~ J.n dA + ~tfdV ~ 0 (2.18)

By substituting (2.18) in (2.16) and by applying the proposition of
Gauss at the result of this substitution we obtain

From (2.18) it is also easy to derive an other local equation, the
so called Qo~tin~i1Y_e~uÊtion. ly using once more the proposition
of Gauss we find instead of {2.18)

I (\1 •J + # ) dv = 0 ( 2.20)
V

Since (2.20) can be applied for every volume V we conclude

'V.J + dP = 0
ot (2.21)

QUESTION 5: 'Nrite out the substitution necessary to get (2.19) from
(2.16).
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The wave eguations

Summarizing paragraph 2.1.3 we get the equations:

"V x E =

\]xH=

'V.B = °
~B

-OT
J + aD

ät

(2.12)

If we suppose a harmonie time dependenee we can write the qU8ntities
in these equations as the real part of a correspondent complex quan
tity, f.e.

D d~/ Re - jwt( D(x,y,z;w) e ) = Re ( Dil) Than partial

differentiation St is equivalent to multiplication by jW.

Performing this substitution, assuming tha1 the medium is a perfect
isolator wi th no stored charges, i. e. ;?=O, J =0, 6=0 and also substi
tuting equations (2.3) and (2.4) we find

\1 4' = 0 (2.22).~

'V.R = 0 (2.23)

\7x~ = -jc.o,4lH (2.24)

\Ix H = jw(, E. (2.25)

In order to find a solution from these eQuations it i~ necessary to
eliminate in (2.24) and (2.25) H or E. We-do this for H.
First take the curl of both sides o:f equation (2.24):

\7 x\7 x E = -j w.,4('Vx H )

from equation (2.25)

(2.26) than substitute

Using the vector identity (2.8) for the left-hand side of this equatioL
gives

According to (2.22) the first term is zero, so that

(2.28)
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Similary we find

(2.29)

QUESTION 6: Derive equatiön (2.29).

?Iane wave

To get an impression of the kind of solutions one gets when solving
the wave equations (2.28) and (2.29) we shall confine ourselfs to the
simple case in which the field components ~ and H are only functions
of one positional coordinate and time. As mentioned before these
components are, in general, functions of all three positional coördi
nates and time.

','ie will assume that the posi tional variation of the field qu a.Ylt i ties
is in the direction of the dimension z in a rectangular coordinates
system.
If equations (2.24), (2.25) and (2.28) are separated into its indi

vidual component parts in a rectangular coordinates system we find

;lE' +
2· , èP . 2 -o~x + 't{' = -w.M€Ex-x .ux

~ Oy2 W
c}'''' (}E cPEl!. 2~ '-=::L -y (2.30)+ è>y2 I = -wPEE
àx2 oz2 -:Y

~

(}~, è)2EztE .ó

-w2,MEE-z l-z

dx2 Oy2 + oz2 == -z

OE z _ dEy oH àH
= - jlU,)'H ( a) -z _ ':.=::I..

= jlU~E ( a)
oy cJz -x Oy dz ' -x

()E oE aH oH-x -z
jw~H (b) (2.31) ~-~ jt.&)EE . (b) (2.32)---- = - =oz dx -y dz ox -y

oE dE dgy _ JHx:=:L _~ = - jW,.,4(H ( cO = jUl€. I~ (c)
dX Jy -z ox Jy

, -z

From the supposition Ë=E(z;w) and H=H(z;w) we find directly

i; = E = 0-z -z and for for ex&nple Ex we get
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Ó2!x 2 -n .

~ -! l!J:x: = 0 (2.33)
()z 2 2

wi th 'I =-w:M~, = propagation constant

Equation (2.33) is a differential equation which will have twc solu
tions:

e- YZ e+)lz
E 1 = A 0 and Ex2 =!! IJ-x -

The complete solution is the suro of the two possible solutions

E = A e-~z + B e+r.z
-x

Transforming this solution into the corresponding real e:x:pression
for Ex(z,t) ·we find

Ex(z,t)=Re( lAl ej~e-izejwt + IBI ejY'erZejwt)=

== lAl e-CfZ cos(wt-jAz+~) + IBI eO(z cos(wt+j1z+YJ) (2.34)

wi thr = 0( + jj3

A =IAlej~
B = 1121 ej'f

0(= attenuation constant
(3 = phase constant

ProvidedP and E. are both real the propagation constant d becomes
I =j(!> wi th (3=wv'ÄiÊ.. So that

Ex(z,t)==l AI cos(w(t-~l.AZ)+rp) +\l2..\ cos (w(t+{i:Äz)+'f)

The left-hand side of this function varies with z at a given moment
t=t 1 as shown in fig. 2.4.

z >

. Fig. 2.4. Pattern rooving along the z-axis

If we consider the situation at a later instant of time t 2)t1 and
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keep (t-~z) constant the function will still have the same value.
This means that z must change too, so that the same function E is
obtained for n slightly different value of z at the later timeXt 2 • So

t - z Ao/E..M' = constant
t

z ="jE#' + C

In other words when t increases by.ó. t, if we want E to keep the same
'ra1ue, we must increase z by x

á.t
ÄZ :::-

YE.,JA-'
or taking infinitesimal steps

dz 1
dt ::: Yt.A-' = V

v has the dimension of velocity.

We see that the pattern in fig. 2.4 will movealong the z-axis to the
right wi th aveloci ty v. sirnilarly the r1ght-hand side of equation (a.34)
represents a wave travelling along the z-ax1s to the left.
In fact we introduced above the idea of the phase velocity which is

defined as the propagation velocity of planes with constfUt phase in
the direction of propagation. So in this case vphase= ~.

Summarizing we obtain a total solution for ~x eXi8ting~a to the
right and to the left travelling wave:

Equations (2.31) and (2.32) indicate that we will find two indepen
dent systems of solutions

Ex together with liy and

Ey together w1th lix

This means that the field associated with either system may be zero
without affecting the strength of the fields associated w1th the
other system. If we look to the first system we see from (2.31)

'E()-x
dZ =

H =-y

-J"wpH-y

'( -rz
jw"," ( Ae

1 ()~x
-~-H
jW'p oz --y

+
- Be+lz )= !f (E - E-- VA -x -y

(2.36)

So a1so the magnetic field appears to exist of a to the right 2..nd to
the 1eft travelling wave.
A sirnilar solution will be found for the second system.
If we define jw.M::: 1 we find for the' wave travelling in the positive

z-direction: r



E+ = ~H+-x -y

and E+ = "7 H+-y -x
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~ is called the intrinsic impedan
ee of the medium and has the dim.n
sion of ohms. In this case

/Yj=$
The situation is summarized for E+ and-x in figure 2.5.

Fig. 2.5. A plane wave moving in the positive z-direction.
a: at a given point z. b: travellingalong the z-axis.

Each arrow..gives the value of E and H at a given moment; the fields
vary sinusoidally along the z-axis and the whole pattern moves alogg
the z-axis with velocity v. At any given point E and H vary sinusoi
daliY with time.

The foregoing shows that a plane wave has:
- no fieldvectors acting in the direction of propagation
- an electric field normal to magnetic field
- the electric and magnetic fields are in phase with each other.

In practice a wave propagating in space a great distanee from the
radiation souree ean be considered to be a plane wave.

QUESTION 7: Calculate the phase velocity of a plane wave in
vacuum.
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',\fave propagation in rectan€Jl:lar waveguides

Introduction

Now we will solve Maxwell's equations for electromagnetic waves
which are propagating along a hollow metal rectangular pipe.

For convenience we choosethe coordinate system as given below. The
sizes of the cross-section of the pipe are a and b.

a

y

~Figure 2.6. A \'vaveguide in a rectangular coordinates system.

If the waveguide consists of perfectly conducting walls we find
the boundary conditions:

11' = Ez = 0.ux
Ey = Ez = 0

for y=O and y=b

for x=O and x=a

( a)

(b)

The electric and magnetic fields must respectively satisfy the wave
equations (2.28) and (2.29). The last one becomes, when written into
its individual component parts:

Ó
2
!ix tHx à2H

x
- cJ".e.tt: H ( a)W +

~
+ W = -x

,lH i}H 'o2H
-~#EH~ + ~ + ~ = (b) (2.38)ox2 oy oz~ -y

~2!fz Ó2H
z à2

!!,z 2
Ox2 +

ày 2 +
6z2 = -tu.,M€H Cc)-z

Now we wish to know if these equations together with the boundar-y
conditions have solutions which represent travelling waves into the



o. This is called the Transverse Elee-

O. This is called the Transverse Mag-

O. We ean eonsider sueh a wave as a
a TM-wave
would be a TEM-wave propagating in

lUL-

z-direetion •• Sinee we already assumed that the waves have a har
monie time dependenee by using equations (2.28) and (2.29), we have
to look for solutions whieh ean be written, in theeomplex notation,
as follows:

H; ( X , Y, z ,w, t ) F ( ) jwt-~z ( a)= x x,y e

~(x,y,Z,w,t) = Fy(x,y)ejwt-/z (b) (2.39)

• F ( ) jwt-j'z ( c)Hz(x,y,z,w,t) = z x,y e

The same een be said about the E eomponents.

With respect to the z-eomponent of E, and H there are four possibili
ties:
(I) waves with Ez= 0 and Hz I

trié mode (TE or H mode)
(II) waveswith Ez~ 0 and Hz =

netie mode (TM or E mode)
(III) waves with Ez~ 0 and Hz F

superposition of a TE- and
(IV) Ez = 0 and Hz = O. This

a pipe.

TE-waves

We will derive expressions for the field eomponents of the modes
with Ez=O. To do this we consider Hz'

We assume that the unknown functions Fx ' Fy and Fz in (2.39) can be
written as a product of a function of x alone and a function of y alone.
Then the differential equation (2. 38c) can be solved by separating
the va:rla.bles:

(2.40)

The same ean be done for Fy and Fx •
By,substituting (2.3ge) into (2.38e) and dividing the result by
ejwt-~z we obtain:

(2.41)

Substitute (2.40) into (2.41)

+
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(2.44)

(2.43)

The first term of equation (2.42) is an arbitrary function of x alone,
the second of y alone and the right-hand side is constant. If (2.42)
is to be satisfied now for arbitrary values of x and y, both the first
and secon~ term m~st be constant. Let us call these constants respec
tively -kx and -ky • Then we have

1 d2x _k2
X cix2 = x

The equations for X(x) and Y(y) have the same form. So we restriet to
equation (2.43). The solution of this equation is simular to that of
equation (2.33). So

(2.45)

Equation (2.45) ean.be written in terms of trigonemetrtc functions

(2.46)

Simular we obtain for Y(y) from equation (2.44)

Y(y) = C cos kyY + D sin kyY (2.47)

or

, so for Hx we find the

Now we have to translate the boundary conditions (2.37) into bound~ry
conditions for H to determine the unknown constante in (2.46) and
(2.47). To do thfs we use the equation systems (2.31) and (2.32).

c)EI!
Equation (2.31a) gives ~ = "wnH~

(JZ J r"-x

-yEti = jl4l,llH«,-y -x

boundary eondition •
H = 0-x for x=O and x=a.

Using this boundary condition for lix we derive such acondition for
the derivitive of tlz to x by using (2.32b). This equation gives

1H- ~H«
o z .. O-x • tidx = -J"wE.E + ~ = -J"WE:E -yH so for-y aZ -y g-X

the boundary eondition dli~r;y:- = 0 for x=O and x=a

we find

(2.48)

In the· same way we find going from (2.31b) and (2.32a)
..

dHz
~ = 0 for y=O and y=b



By using (2.48) and (2.49) we can determine the unknown constants
A,B,C and D:

For Fz(x,y) we found

From (2.48)

m7r
= s-

we see D = 0 and

We finally obtained Hz:

R:(x,y,z,~,t) = X(x)Y(y) ej~t-iz =

m1tx nby jwt-y z= HO cos -a- .cos .e 0

and from equations (2.42) and (2.43)

(2~50)

(2.51)

QUESTION Sa: Express the quantities A and 11 of equation (2.46) in the
quantities ~ and ~ of equation (2.45).

QUESTION Sb: Derive the boundary condition (2.49) going from (2.37a).

By using Maxwell's e~uations we can find the solutions for the other
field components of R and E.

Equation (2.31b) gives Ei!' = .iWAR"
-x r-y

Equation (2.32a) gives JR
lt

-z IC ~

'JY + J"tly = jweE-x
11

By eliminating Ex we see

(2.52)

If we differentiate (2.50), substitute the result in (2.52) and use
(2.51) we find H;
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ft r ejwt-j z (2.53)li;y: = HO· • nlr. cos mllX .sin nlfifi.
-0 -

(E!!)2 + (~)2
a

a

In the same way we can derive H from equation (31 a) and (32b). Th1s
gives -x

jwt-yZ
sin m~~ • cos n~S e q

• j"",M •
From equation (31b), which can be written as !x= ( . Hy we find li~

. jwt-\-z
cos mv~ .s1n,nlfifi. e 0

Together with I; = 0 we find at last the six equations representing
the form of the electric field which cen be produced in a w&veguide.
It is a travelling wave in the z-direction, varying harmonically with
time, while in a plane at right angles to the direction of propagation
(z=constant) the field pattern is deecribed by the terms in these
equations in front of the exponential term. The arbitrary factor HO
is an amplitude factor.
It should be noted that the field equations (2.50) and (2.53) untill

(2.56) still contain the quantities m and n, each of which can be
choosen equal to any integer, independently of each other. For each com
bination of values of m and n, these equat10ns fix a certain field
pattern. Now the field pattern corresponding to a set (m,n) is called
a mode, in the present case a TEm mode.- ,n
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Cut-off conditions for TE-waves

Now we want to consider the attenuatlon of the waves in the positive
z-direction. Then it is sufficient to consider the common factor
ejwt-rz in the field cpmponents, eince the precise form of the electro
magnetic field in a given cross-section where z=constant is not rela
vant i~ this connection.

For r we saw:

The electric field f.e. has the form

with r=j(3

If (2 <. 0 then r will be imaginary and (2.57) will represent a travell
ing wave in the z-direction which is not attenuated as long as the me
dium ~d the wall cause no losses in this direction.
If r. >0, then r is real and the fieldstrenght in (2.57) falls expo
nentially in the z-direction along the waveguide.
So the limiting condition for satisfactory propagation is:

2 2,2<0 or (~)+(!%)"-t.u2é.P<0 (2.58)

By substituting Wc=27Tfc and c2=~:M~ we find the limiting frequency f c
above which not attenuated propagation will take place:

2
f 2 = .2.... «rn )2 + (~)2) (2.59)

c Pi,..é,.. 2ä cO

2
By using Àc 2= ~ we obtain the",:wavelength below which this propaga

f c
tion will occur:

(2.60)

Waveguide wavelength for TE-waves

The periodicity of the wave in a guide can be determined with the aid
of expression (2.57). It follows from this equation that the wave is
periodic in z, as e-j~z • If ~z increases by 27T", the wave has the "',
same amplitude. The guide wavelength is thus given bY~~=2~. The ex
pression for the guide wavelength can thus be derived from that for~



-187-

À . If the waveguide contains air as medium,
_(.L )2

"c
:ind

~h is given by (2.51) and (2.57)
2 2

(3 = w2E".u-(~) -(~)

1 ~=#". ~ 1, i t follows that

..
;he wavelength in the pipe is greater then the wavelength in vacuum.

Phase velocity for TE-waves

The phase velocity is, as mentioned in paragraph 2.3, defined as the
propagation velocity of planes with constant phase in the direction
of propagation. From (2.57) we see that for these planes:

wt-~z=constant or

wdt=j3dz
dz w
at ï3 =

or

Vphase

Substitution Àg = ~rr in the above derived equation gives:

w 21ff 21ff \ À
v ph = 73 = ~'=~. Ag = f. g (2.62)

Dominant or principal mode of TE-waves

As the frequency increases equation (2.59) shows that at a certain
value of a end b more and more modes can be propagated freely through
the guide (higher values of mand/or nare possible). Most of the ti
me it is desirabIe to 'choose the dimensions of the guide so that only
one mode ean be propagated at the desired operating frequency. For
in this case higher modes locally rised from diseontinuities ean not
propagate freely along the waveguide and will be vanished a short dis
tance after the discontinuity. So the part of the energy originally
present in the desired mode and converted into the higher modes is re
verted into the first mode. This assumes of course that there are no
dieelectric or wall losses end that the discontinuity did not give
rise to any reflections. Another advantage of only allowing the first
mode to propagate is that this is the mode which goes with the smallest
dimensions for which wavepropagation is possible. So using this mode
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we can construct the waveguide with the smallest possible quantity of
material. Now. how must a and b be choosen to achieve this ?

From equation (2.60) we see that unattenuated wavepropagation is
possible for

\2< 1

(~)
2

(~)
2

+

or (mÀ)2 + (*)2 = x2 + y2 < 1
~

(if we assume € r end",ter to be
one)

If we represent this condition grafically we eee in figure 2.7 that
satisfactory propagation only takes place if the waves are propagating
in the modes correeponding with the m end n valuee within the unity
circle.

3À --~-r3 ___ ..._
T -+.,. - -t -

2t:t ,
TE.2.J - ,,"ode

,.2 _____ }..
SJ. .. -+- - -

GC.. I

I

I

À
I

'" I - ... - ~- .. - .- +-
~'l I

c.ilrc/e

,.,...,= 0

1- I

" y>
/)or.: 0

À À 3À .2.}. sÀ ;U ~
~b b .:z.b 10 .l.b b ~b

~ ~

h= , "' ... 2 1, .. 3 )),oir ~=s k= 6 "''?

Figure 2.7. Grafical reoresentation of ~) 2 + (*) 2<1

To achLevethat one mode cen propagate at a certain frequency a and b
have to be choosen 80 that the unity circle is enclosing one point. see
figure 2.8.
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7 E" - ","ooit!..'~'~r- r------__---- ----r-
I
I
I

Figure 2.8. The grafie situation of figure 2.7 if only one mode is
propagated

So the frequeney range in which only one mode (the TE01 mode) is pro
pagated in a waveguide is given by

28 < ).. <2b
or

c <p< c
~ 2a

(2.63 )

(2.64)

In practice all waveguides are standarized so that the above mentio
ned relation is satisfied for the frequency range in which thcy are
to be used.
The band of frequencies over which only one mode will be able to pro

pagate is called the dominant or principal mode.

QUESTION 9: Find the condition for À in terms of the cross-section
sides a and b for which only the TE01 and TE10 modes
are propagated in a reetangular waveguide.
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As in the most situations, the dominant mode is the only mode that
will exist in the waveguide we will diseu8s the dominant TE01 -mode
in some detail.

By substituting the eonditions m=O and n=1' into equations (2.50),
and (2.53) untill (2.56) we obtain

Hi( ::::: 0
-x

Hit :::::-y

H" =-z

Hoé sin ~.ejwt-lz = Ho~~~sin q.~j(~t ...,sz)

Ho. cos q. ej(.)t-/z = HO. cos ~. e j (w t-j1z)

Eli = 0-y

EX = 0-z

The eorresponding real expressions are:

E lNil bH' ïl..:I. .x = - r.~. O·s~n -o.s~n

(2.66)

(2.67)

and E = 0z

The eutt-off wavelength is (from equation (2.60))

Àe = 2b

The waveguide wavelength is (from equation (2.61))

~ 2 À
2

À~
g = À2 _ À2

e

(2.68)
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So the electric field only acts in the x-direction and the magnetic
field in the y-z plane. If we represent these fields by lines, the
electric field consists of straight lines parallel to the x-axis and
the magnetic field consists of closed loops in the y-z plane. These
fieldpatterns are shown in figure 2.8. The fieldlines are drawn at
a moment that sin w t = -1.

Figure 2.8. The field pattern ofthe TE
01

-mode.

This whole field pattern is rooving in the z-direction with the speed
v ph= f.~g'.

If we use vector notation for the electric field the picture of
figure 2.8. becomes as drawn in figure 2.9.
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y
Figure 2.9 The electric field of the TE 01 -mode in vector

notation.

is:then the pattern of JE
éJt

J •
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dt nstand the H-field pattern
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From the second Maxwell equation f; H.dl =
from the E-field pattern, roughly under
suppose we write

Figure 2.10. The pattern of dË.n
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If we now move a closed curve C, encloslng a little surface A
and laying in the yz-plane, in the z-direction (see figure 2.9
and 2.10) we obtain resulting values of H.dl for this curve
as drawn in figure 2.10 (dotted line). Moving such a curve now
in the H-field pattern of figure 2.8 gives a simular result.



3.Klystron measurements.

~ The klystron.
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It is not possible to generate m1crowave energy with an
ordinary generator as used for lowfrequencies. At fre~lencies

below those of the microwave range the resonators of oscillators
are usually separate from the ~lbe or transistor. The self
indl1ctance of capacitors becomes very important at frequencies
above about 100 Y.Jlz and limits the maximum frequency obtainable
in snch circuits. So in the microwave range, ueeful values of
power output and efficiency can uS1..1[111y be obtained only by ma.king
the tube elements serve as port10ns of tue resonntors. The klystron,
a micrownve generator, is working accordinc to tkis principle.
Nearly all klystrons are of the single cavity reflex type, a]30

the klystron with the Sanders-br~. So this type of klystron
will be considered.
The reflex-klystron is a ~lbe that is able to generate fre~lencies

between 1 GHz and 100 GHz. It gives little power, mostly below
1 ·Watt. Other types of klyetrons are generally only uaed in very
high output-power aystems.
Figure 3.1.1 gives n schematic representation of the reflex-klystron.

-450V ~approx)
reflector

4:"·'~::·~"
!'(i~A,\1~~·'tl· \."'\

electrons repelled from --+ jlï it~~rsurplus of electrons on cavity wall

~~::~ X~n~i~;"ee --... l~i[ -~.--J~ en!ty
:"\;

electrons a ttracted I-----=:::!'~..J+.-~- ....
to cavi ty to. ...", ~:~;: + T aeficiency of electrona on cavi ty
produce higher ;fl! wall
densi ty !,~i~

-:- 1\'"
nl"~
~ ~cathode emittir~ electrons

-300V I Iheater

Fi~lre 3.1.1. Schematic representation of the reflex-klystron.

The electrons, which are emitted by the cathode are accelerated

by the field between the negative cathode and the grounded covity.
I'hey are formed 1nto 0. pencil beam by a shiE'ld.
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Because of their velocity the electrons pass the cavity grids
and are repelled back by the reflector plate which has a large
negntive voltage. The reflector is also cnlled repelIer.
The action of the cnvity is flmdnmentnlly that of n resonator.
When the electron stream passes the cnvity it will resound at
a frequency which is dependent upon the size of the cnvity.
The boundnry conditions of the cavity cause only one frequency
to occur. The cnvity wnlls have in this situation opposite polcrity
changing wi th the resoncmce frequency of the cavi ty.
When the cavity is energised it takes for exomple first up a
state similor to tha t in figure 3. 1• 1 where i t hos 0. surlJlus of
electrons on one side ond 0 deficiency on the other, it is
polorized positive nnd negative. Conseqllently the electrons
npproachir~ the cavity are nttracted townrds it nnd those lesving
the cnvity are repelled Qway from it. This CDuses the beam of
electrons to become non l1niform in its density, some cntching
up wi th the l)rOceeding ones and other retar ding to be caught
up by the ones behind. Holf a cycle loter the polarity of the
cavity is reversed and the nction occurs as in fi~lre 3.1.2 where
the electrons appronching the cavity are repelled from it nnd
again produce n non-uniform benm•

...~~\ -

\ : f" \
: : il'~i

electrons attracted inte ~!I~ ll~ ..- deficiency of electrons on
on even tighter bunch rol'L.Lol~~"'_~ cnvi ty wall

0" ~~-~_J_sur.PlUs of electrons on
electrons repelled to-+__", ~t! - - -o6 co.vi ty woll
begin forming 0. bunch i:::!

~ll :
!I":Tl' cat.ode

Figure 3.1.2. Schemntic rel)resentation of the klystron. Cavi.!L.

is polûrized opposite to the Eol~risntion in fig. 3.1.;'
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Consequently severa.l periods later the state of figure 3.1.3
exists where the electrons have been formed into a series of

"bunches". reflector

.~_electron bunches

electric field between
areas of unequal charg
cavity earthed---------I

electron beam ~~

,,<"".~~.......... grid wires

forming plate

omagnetic wave

l?igure .3.1.3. The reflex -klystron.

When these bunches approach the reflector plate which has a
high negative potential they are repelled back towards the
cavi ty end land upon i t at intervals , which are equ,:ü to the
period of oscillation of the cavity. If they arrive back at the
right time they enhance the distribution of charge on the cavity
end so help to create more bunches of high concentration.
Consequently by this methad of feeding back energy the cavity
is sustained in its vibrations, the electrons in it vibrating
in sympathy with the cavity end so the energy is fed away
into the waveguide. If the probe coupling samples too much energy
then there will not be sufficient to sustain bunching fu~d

the klystron will cease to oscillate. This is termed a
condi tion of over-coupling. However the coupling on trle klystron
of the Sai.'1ders-bench is fixed end overcoupling can~]ot occur.
To reconsider the above action, i t can oe seen that vvhere a
beam of e.Lectrons pass through a cavity then 8.l1y small distur'oance
of the 'oeam or cavity would create a difference in charge on the
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cavity walls which by acceleratio~"l and deceleration would cause
bunching to occur. The most import~~t point is that the bunches
get back to the cavity at the right time to help create more
bunches end keep the cavity oscillating. The time taken for the
bunches to get back to the cavity is dependent ~pon the voltage
applied to the reIlector plate, consequently this voltage must
always be adjustable to make the klystron oscillate.The.stability
of ·the oscillations is dependent upon the stability of the klystron
power unit. There are several discreet reflector voltages which
will make the klystron oscillate at the same frequency as can
be seen from figures 3.1.4(a), Cb), end Cc). The only difference
between the states of oscillation is the number of bunches betwe~n

the reflector and the cavity.

----JL- -i~
-, . '-, ,.., ,

' I
, I

T cr T
II n r'l

( a) (b) ( c)
5 bunches 4 bunches 3 bunches

output r
1\power

'1\ V... V]. > more negativ.ereflector
Figure 3.1.4. KI·vstron modes. voltage

Naturally the more negative the reflector the faster the bunches
will turn back to the cavity and the fewer there will be between
reflector and cavity. The number in this space does not matter
as far as oscillations are concerned C to a certain degree,
obviously, zero would not work and a large number would cause

lovercrowding , mutual repulsion and a decrease in efficiency). Tt
is only important tlmt the bunches get back at the right time
to sustain oscillations in exaccly the same way that a pendulum
needs to be given a puch at exactly the right time to keep it
swingil1g.
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To change tbe freouency of the klystron it is only necessary to

change the size of thc cavity end ad,just the reflector voltage
until thc bunches arrive at the correct time. The klystron is
usually supplied with a lever movement attached to a screw which
distorts a flexible section of the cavity and the reflector voltage
is adjustable by using the appropriate control on the klystron
power unit. It is possible to tune tI1 e klystron by a small a.--nount
by moving the reflector voltage slightly offoptimum. The bunches
will be arriving at the cavity at the wrong time but not right out
of phase. This means that the efficiency will drop i.e. the
microwave output will reduce but also that the cavity will be
forced to oscillate at a slightly different frequency to its natural
frequency. (lIhis is called "electronic tuning" and is distinguislled
from mechanical tuning by tte relatively smal1 frequency 'range.
For instance on t1:e klystron 723 AB the mechanical tuning ra.."'1.ge
(adjusting the reflector to optimum each time) is from 8,5 GHz
to 9,5 GHz whereas at any fixed mechanical position adjusting
tne reflector from optimum until the power reduces to about one
ha.l..f of i ts full value the frequency change is only abou t 20 =.1::z.
To conclude therefore, the'reflex klystrnn,works on the principle
of a bunched electron bea~ and will give oscillations at a
particular frequency by adjusting the reflector to any one of
a number of voltages. To change that frequency the cavity is
distorteè but a small frequency change cen be made by tunins the
reflector voltage from optimum. The distance over v.rhich tLe freque~2cy

can move before the power drops to one half the maximum velue is
callee: the electronic tuning range of the klystron. These facts

are shovm 1:1 figure 3.1.5. Note that ,as wil1 be c1ear from the theory, the

~entral frequency occurs at the top of each mode and is the same for each mode at

B'i~re 3.1.5. Kl strOl1
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Figure 3.1.6 gives an example of a measurement of klystron modes,
done with some components of the Sanders-bench.

Question 3.1.1.From fi~lre 3.1.6 follows that Af increases when the
reflector voltage decreases. Why?

Question 3.102. We wa.nt to make the klystron output power and
fre~lency as constant as possible. In every practical situation
the reflector voltage can change a little. Looking to fi~lre 3.1.6
what mode do you prefer? Why?

It is necessary that the klystron is protected against reflected
energy from the microwave system. This can be done l1ke described
in paragraph 3.3.

Fi~~re 3.1.6. Klystron characteristics.
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3.2. The klystron Dower unit.

@
l"e~llU.~ .. \'"
""l~)

?igure 3.2.1. Klystron power unit.

This unit is a standard stabilized supply developing the voltages
necessary to operate the klystron.

Question 3.2.1. ~.'lhy does the retTector voltage supply only need
to give extremely low currents?

There are several controls on tre front panel of the Quit, each
one marked as to its function.
The left hand side of the panel deals with modulation facilities,
that is it controls the impression of voltages of various shapes
on to the klystron to be attached to the unit. (Switch I and
potentiometer 11, figure 3.2.1.)
On the central part of the panel are the metering facilities,
(sy,itch 111) and the main' contro1 for the' reflector voltage
(potentiometer IV). Potentiometer IV is the one that is used
to bring the klystron into oscillation.
On the right hand side of the front panel are the input
facilities which are input plugs for impressing external voltage
shapes on the klystron.
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Switch V is the mains switch which first energizes the heaters
in the klystron (position "heaters") end then switches on the
high tension to the klystron (position "HT").
A delay of over 2 minutes is usually re<!uired before switchil1g on
the high tension.
'Hhilst wai ting for the heaters to warm up the voltage should
'ce set to 6,3 V wi th the preset control on t.tJe front panel
(screw VI). The hester voltage cau be red on the meter when
switch 111 is in position "heater volts".
The cathode current ~~d voltage end the reflector voltage should
be measured with switch I in position CW (continuous wave).
'Nhen switching on the high tension with switch V the cathode
current may not exceed 50 mA.
7hen meBsuring the reflector voltage, the meter shows the reflector
vol tage wi tl l respect to the cathode. This is a negative voltage!
With svlitch 111 in position "resonator" the meter shows the
cavity voltage with respect to tle cathode. This is a positive
voltage! This voltage is about 300 V, in other words, the
cathode voltage with respect to earth is about -300 V, because
the cavity is earthed.

Question 3.2.2. How must the rerlector voltage with respect to
earth be determined?

3.3. Attenuator.

Attenuators are frequently used in microwave systems. There are
various types of attenuators. The attenuators used in the
Sanders-bench consist of a tapered glass strip which is coated
with a conducting material (in this case nichrome). The strip
is supportec1 in the waveguide at right angles to the broad
weIl of the waveguide and, therefore, parallel with the 3-field
inside the guide. (TE 01 -mode).
A part of the microwave energy flowing dovm the \7aveguide
passes into tbis conducting sheet and is absorbed in it. The
nearer the element is put to the centre of the guicle th.e iItOre
energy it absorbs, as cau be seen from figure 3.3.1 which shows
that the E-fielc1 maxima occur along the centre line of the wave .'.. c.e ..

'l.'he a ttenuator support mechanis:n is designed so t'iat i t can be

adjusted to produce some convenient value of absorption.
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Figure 3.3.1. Construction of the attenllatoro

So the attenuation is produced by the tact that the E-field in
the conducting strip must be zero. The strip(or vane) is tapered
so that the disturbance produced by it is introduced gradually
1nto the waveguide, and so the reflections from it are sma.ll.
There are three attenuators with the Sanders-be.oh. Aal these
attenuators work on the same principle. They can tor example be
l.lsed to a.djust a fixed attenuation, to do attenuation measurements
and to pad the klystron.
The term "pad" here menns to isolate the klystron from variati ons
of power caused by reflections from other components in the system.
The klystron Sh01Üd always be attached to a reasonably good match
otherwise its efficiency is impaired and the frèquency and power
may be altered. Therefore one can put between 6 end 10 dB paddir.g
attenuationbetween the klystron and the load to decouple them.
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3.4. Wavemeter or frequeney-meter.

Although there are many different shapes and types of wavemeter
they all work on the same principle.
That is that some subsidiary ehamber coupled to the waveguide
is adjusted in Iength until it 'beeomes resonant at the frequeney
of the energy flowing in the wave~lide.

Under these conditions the cavity ean store energy and so "sucks"
some of the signal from the ~lide.

To operate the wavemeter the length is adjllsted by a micrometer
drj.ve until. 0. decrease in f\ignul is not~ed insiàe the guide.
Froll a meeslIrement of the cavity length oY" a previouA calibrntion
the frequency of the rac'liation can be found.
The wavemeter as used with the Sa.nders-bench is shown in

figure 3.4.1.

er drive
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Figllre 3.4.1. The wnvemeter.

Thc seeondary waveguide is shorted at one end by a fixed meta.l
plate ond at the other end by D moveable plunger. If a short
circllit is placed aeross Q wQveguide then at that pojnt: 'l::he
voltage must be zero (a voltage cannot exist on n conänctine
area becausethe electrons in the conductor move in 81,lCb a

woy as to destroy the vol ta.ee). Therefore in the wnvemet;~r
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the only wave thnt can exist is one which has a voltage minimum at
these two points. Some of the poss1ble modes thnt can do this
are shown in fi~lre 3.4.2•

fixed short circuit~\

.--- ~--ilo'---E-wava

short circuit

Figure 3.4.2. Some possible modes in the secondary waveguide ..

In each case the frequency of these modes differ and, therefcre,
ambiguities in knowing the frequency might occur unless the
wavemeter is designed to eliminnte this. The length of the
wavemeter is chosen such that only the mode shown in dia.gram 1
of figure 3.4.2 con be excited • Over the frequency range
8 GHz to 12 GHz the cavity never becomes long enough to excite
the next mode of diagram 11 in fi~lre 3.4.2.
The advantage of this type of wavemeter is thnt because the
cavity is half a ~lide wavelength long the micrometer can be
calibrated directly in waveguide wûvelengths and as Ag is uaed
so often in calculations during the design of components it is. .

useful to be able to observe it directly. As the wavemeter is
brought on to tune a dip in output in the main guide is noticed
with a shape like that of fi~lre 3.4.3.

signnl
s trer.gth in
waveguide

frequer..cy"

Figure 3.4.3. Signnl s trength in main waves?c1Ü de as a fu.ne ti on
of frequency.
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The width of this response at the half power points is of
the order of 1/1000 of the operating frequency i.e. in the
figure ~ = 1/1000 x f. The wavemeter is therefore said to have
a "q" of 1000. Higher ":-:" factors are easily obtained by using
different shapes of cavity ~~d different types of modes.
However t for::ost waveguide measurements a higher "Q" is not

necessary.

J.5. Crystal detector.

The crystal detector is tte most sensitive end the simplest

of all rectifying devices.
It consists of a fine gold-plated wire which is pointecl and
brought in contact with silicon. This contact has the property
that energy can flovil one way ênd not the other. Silicon bas
only few surplus electrons end tungsten ( a metal) has a surplus
of free electrons, so a large current een only fJ.ow in one
direction.
The crystal characteristic is sho~~ in figure 3.5.1 from
which it een be seen that applying the field strength in one
direction causes an output voltage, whereas applying it in
the opposite direction produces an output voltage that is only

very smalle

crystal 1
voltage

crystal characteristic

mean voltage level sho~m on
/ meter

field strength

strength

Figure 3.5.1. Crystal characteristic.

1'his systei"! CCln be used to detect microwave energy, because the
~ield strength is rectified into a direct current or tension,
that cah be measured with some high i~pedance voltmeter or
low-current meter.
Sec::mse crystal properties chel1se from one crystal to ë.:wtler
since tile properties of the crystal are not linear ona--::ay
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change after some time, cryatals are moetly used to indicate
power, not to measnre it.
Only for low power levels, the crystal can be nsed for power- or
voltage-ratio measuremente.
Tha crystal is plac~d in the crystal mount aa shown in figure 3.5.2.

Figure 3.5.2. Crystal mount with crystal detector.

3.6. Directional coupIer.

A directional coupIer is a component nsad for sampling the
signal in the main ~lide by removing some of that signal and
launching it into a secondary guide. It consists of two
waveguides brazed together and coupled by a specia.l shaped
hole inthe common face; the amount of signal tha.t can leak
through depends on the size a.nd shape of the hole.
There are two main types of directional coupIer.
The first type is one where the two waveguides are cOl.lpled
together by two holes or slots as in fi~lre 3.6.1 •

~T
0 • ~ c+~ 3If 6 .. D • r co

>- ~1.
I '"

, ~, ,
• I
IC

~14
."

Figure 3.6.1. First type of directional coupIer.

If signal A is fed into arm 1 then on reaching the first hole
a. small fraction is coupled into the second guide.
The signal coupled spli ts both ways as B o.nd C.
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However, tn the main guide thesignal leaks through a second
hole a quarter wavelength further on and splits into two
signals D end E. These four signnls in the secondary gllide
combine to produce B+D one way and C+E the other way.
In the case of signals C and E they hnve both travelled as far
from the entrance as each other and so are in phase as shows
figure 3.6.2.

C

both waves
travelled E
as far

C+E

Fi~lre 3.6.2. Combination of signals C and E.

However it can be seen that signal D travelled half a wavelength
further than signal B because the holes were a quarter wavelength
apart. This means thet signal D is exactly opposite to signal
B as in figure 3.6.3.

TI has travell~d
1/2 wnvelength
further than D
B

B+D=O

Figu.re 3.6.3. Combination of signals B end D.

Therefore, feeding a signal into the main ~lide from enà 1,
wOllld produce signnls at output 2 and 3.
Similarly feeding into a.rm 2 would p:rovide outputs in 1 rmd 4.
This arran:::;ement would only work correctly st one freqnency
i. E'. when the holes Dre spaced a quarter wavelengtb n1'3rt.

To increase the band over which the coupIer will work the number
of coupling holes are increased and their size reduced so that.
each hole cmlples leas power.
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The second tYIJe of directional coupIer is the cross-directional
coupIer. Tt is shown in figure 3.6.4.

Figure 3.6.4- Cross-directional coupIer.

This type is nsed at the Sanders-benk and is working at a
different principle then the first type.
When microwave energy f!nters at 1 a small part is coupled into
3 and the main part o-t the energy goes to 2.

In the ideal si~lntion no energy couples into 4.

Qllestion 3.6.1. The construction of the cross-directional
coupIer is symmetrica.l. When microwave energy enters at 4,
how will it pass the directional cou.pler?

There are two quantities thnt define the conduct of the directional
coupIer, the coupling factor andthe directivity.
Refering to fi~lre 3.6.1 end fi~lre 3.6.4 (microwave energy
flowing into arm 1 ) the cffilpling factor is defined as:

C _ Power in arm J
Power in arm 1

and the directivity as:

D = Power in arm 4
Power in arm 3-

Question 3.6.2. What is the directivity of an ideal directionol
coupIer?
Question J.6-3. What are the definitions of conpling factor and
directivity expressed in dB?
Qu.estion J.6.4. What is a 20 dB coupIer?
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3.7. Matched loads or ma.tched terminations.

Matched loads or matched terminations are nsed for absorbing
power with as little reflection as possible. They have a
variety of uses but in the usual waveguide beneh they are
terminations for the backward looking arm of a directiona,l
coupIer or output terminntions on a transmiseion waveg1.1ide
component when measuring the components performa,nce.
Fel'" inetance in figure 3.6.4 if arm 1 was attached to a souree ,
arm 2 to sn aerial end arm 3 to a frequency measuring device
then arm 4, whieh has onlya small amount of power in it
(measured by the directivity) would be terminated in aload.
If it were not terminated then it may be a saurce af seriou.s
error because reflected signals into arm 4 (perheps from en
aerial on arm 2) wou.ld be reflected from 4 back into arm 3
and may reduce the accuracy of the measurements made there.
The load is cantained in a short length of wave~lide blocked
by a metal wall at one end (Se. figure 3.7.1 ).
The dissipative wedge itself is made from aresin loaded with
iron powder. The microwave energy enters the resin and createn.
eddy currents in the iron and so is dissipated as heat. The
element is tapered in order to limit the reflections from it
to a minimum B.nd so aids absorption of all the power.

r-1r--------=;~~~~~·~-di ssipnti ve wedee./ .. -- --- - --.-. -- ----
/,,/

Fi~lre 307.1. Matched load or matched termination.

A dissipative wedge should be long enough to have en a.ttenuation
big enough to cut the power incident upon it to abmlt 1/100thby the
time it has passed throllgh. This wOllld mean that this 1/100th
would be totally reflected by the short circuit to pass bnck trn'(hlgh

the medium wher~"it would again be attenllated to a total valu.e of
1/100th of 1/100th of the incident power i.e. 1/10000th of the 1nciÓ
power.
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308. ~Jlea8u.rf'~ent of klystron characterist1cs.

This experiment consists of the measurement of' klystron cha.rncteristics.
The lnlrpose is to get familiar with the operation of' the klystron.
The measu.rement system is shown in figure 3.8.1.

• IV.ll-"'~h,.l
• §;;\.L,)\~ I

l< l}' sb·..p\

p~""Q.r s'"'PP~l

Figl.lre 3.8.1. The measu.rement systemo

The attenuator VA 16 is '\.leed as padding attenuator. Adjust this
nttenuator to 6 dB.
The crystal detector j s coupled to the directional cou.pler because
it is necessary for the proper working of' the crystal detector
and :he crystal mount that the power is kept low. If not the power

will he dissipated in thc crystal monnt.
Make thc klystron work in continuous wave operûtion.
'Mei"iF'ure the crystû.l voltage and the waveguide wnvelength as 3

f1.mction of the reflector vol t~iee wi th respect to earth by usi:r,g the
D.C.-vol toeter.
Deter""ine for eG.ch measured wavee;uid€' wovelength the freguency
nSing thc tGble shown in figure 3.8.2.
Draw th€' l;},Ystron cho,rGcteristics. Use fig11re 3 0 1.6 as cxaml'le •

.,~easnre 3. ;:;:.fficie:;,t nu,mber of valllcs in order to bc: G.blc to drGw

the char~ctcristicso

Don' t farget to detune the wavemeter after each measurement of 'N2.vclen':S"._t.

~.8.1.
< Whs is this neCeS8Gry?
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FREQUENCY (GC(s) TO GUlDE WAVELENGTH (cm) FOR TE••
MODE IN RECTANGULAR WAVECiU1L)E 0.900 '< 0.400 inches 1/0. (WGI6)

Sub/racl

J. 0 1 2 3 4 5 I 6 I 7 I 8 9 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.0 6.541 6.517 6.492 6.468 6.444 6.420 6.396 6.373 6.350 6.327 2 4 7 9 11 14 16 19 21
lU 6.304 6.282 6.260 6.237 6.216 6.194 6.173 6.151 6.130 6.109 2 4 6 8 10 12 15 17 19
8.2 6.089 6.068 6.048 6.028 6.008 5.9S~ 5.%8 5.9-19 5.930 5.910 1 3 5 7 9 II 13 IS 17
8.3 5.891 5.873 5.854 5.836 5.817 5.799 I 5.7~1 5.763 5.745 5.728 1 3 5 7 910 12 14 16
8.4 5.710 5.693 5.676 5.659 I 5.642 5.625 5.60~ 5.592 5.575 5.559 I 3 5 6 8 10 11 13 IS,
8.5 5.543 5.527 5.511 5.495 5.479 5.464 5.448 5.433 5.418 5.403 I 3 4 6 7 9 10 12 14
8.6 5.388 5.373 5.358 5.343 5.329 5.314 5.300 5.285 5.271 5.257 I 2 4 5 7 8 10 11 13
8.7 5.243 5.229 5.215 5.202 5.188 5.175 5.161 5.148 5.134 5.121 I 2 4 5 6 8 9 10 12
8.8 5.108 5.095 5.062 5.069 5.057 i 5.04-1 5.031 5.019 5.006 4.994 I 2 3 5 6 7 8 10 11
8.9 4.9&2 4.970 4.957 4.945 4.933 I 4.922 4.910 4.898 4.886 4.875 I 2 3 4 5 7 8 910

9.0 4.863 4.852 4.840 4.829 4.818 4.806 4.795 4.784 4.773 4.762 I 2 3 4 5 6 7 8 10
9.1 4.751 4.740 4.730 4.719 4.708 4.698 4.687 4.677 4.666 4.656 I 2 3 4 5 6 7 8 9
9.2 4.646 4.635 4.625 4.615 4.605 4.595 4.:iS5 4.575 4.565 4.556 I 2 3 4 5 6 7 8 9
9.3 4.546 4.536 4.526 4.517 4.507 4.498 4.488 4,479 4.470 4.460 0 1 2 3 4 5 6 1 8
9.4 4,451 4.442 4.43~ 4.4l4 4.415 4.406 4.397 4.388 4.379 4.370 0 1 Z 3 4 5 6 7 8

I

9.5 4.361 4.352 4.344 4.335 4.326 4.318 4.309 OOI 4.292 4.284 0 1 2 3 4 5 6 6 7
9.6 4.276 4.267 4.259 4.251 4.243 4.234 4.226 4.218 4.210 4.202 0 1 2 3 4 4 5 6 7
9.7 4.194 4.186 4.178 4.170 4.163 4.155 4.147 4.139 I 4.132 4.124 0 1 2 3 3 4 5 6 '7
9.8 4.116 4.109 4.101 4.094 4.086 4.079 4.071 4.064 I 4.057 4.049 0 I 2 2 3 4 5 5 6
9.9 4.042 4.035 4.027 4.020 4.01.' ';.(!I)" • J,999 i 3.992 r 3.985 3.978 0 1 2 2 3 4 4 5 6

10.0 3.971 3.964 3.957 3.950 3.943 3.'D6 3.929 3.923 3.916 3.909 0 1 2 2 3 4 4 5 6
10.1 3.903 3.896 3.889 3.883 3.876 3.869 3.863 3.856 3.850 3.844 0 1 1 2 3 3 4 5 5
10.2 3.837 3.831 3.824 3.818 3.812 3.805 3.799 3.793 3.787 3.780 0 1 1 2 3 3 4 5 5
10.3 3.774 3.768 3.762 3.756 3.750 3.744 3.738 3.732 3.726 3.720 0 1 I 2 3 3 4 4 5
10.4 3.714 3.708 3.702 3.696 3.690 3.684 3.679 3.673 3.667 3.661 0 1 1 2 2 3 4 4 5

10.5 3.656 3.650 3.644 3.639 3.633 3.627 3.62Z 3.616 3.611 3.605 0 I 1 2 2 3 3 4 5
10.6 3.600 3.594 3.589 3.583 3.578 3.572 3.567 3.562 3.556 3.551 0 1 ·1 2 2 3 3 4 4
10.7 3.546 3.540 3.535 3.530 3.525 3.519 3.514 3.509 3.504 3,499 0 1 I 2 2 3 3 4 4
10.8 3.493 3.488 3.483 3.478 3.473 3,468 3,463 3.458 3,453 3.448 0 I 1 2 2 3 3 4 4
10.9 3.443 3.438 3.433 3.428 3.423 30419 3.414 3.409 3.404 3.399 0 0 1 I 2 2 3 3 4

11.0 3.394 3.390 3.385 3.380 3.375 3.371 3.366 3.361 3.357 3.352 0 0 I I 2 2 3 3 4
11.1 3.347 3.343 3.338 3.333 3.329 3.324 3.320 3.315 3.311 3.306 0 0 1 1 2 2 3 3 4
11.2 3.302 3.197 3.193 3.288 3.284 3.279 3.275 3.271 3.266 3.262 0 0 I I 2 2 3 3 3
11.3 3.258 3.253 3.249 3.245 3.240 3.236 3.232 3.227 3.223 3.219 0 0 I I 2 2 3 3 3
HA 3.215 3.211 3.206 3.202 3.198 3.194 3.190 3.186 3.181 I 3.177 0 0 1 I 2 2 2 3 3

11.5 3.173 3.169 3.165 3.161 3.157 3.153 3.149 3.145 3.141 3.137 0 0 1 I 2 2 2 3 3

rj 3.133 3.129 3.125 3.121 ~ l' ï ! 1111 1 I nl) 1. ln.:; i 1n" 1098 6- 0 I I I 2 2 3 3
3.094 3.090 3.086 3.082 3.0ï9 3.075 3.071 3.067 3.063

1
3.060 0 n I I 1 2 2 3 3

11.8 3.056 3.052 3.048 3.045 3.041 3.037 3.034 3.030 3.026 3.023 0 0 1 1 I 2 2 2 3
11.9 3.019 3.015 3.012 3.008 3.004 3.001 2.997 2.994 2.990 I 2.987 0 0 1 I 1 2 2 2 3

12.0 2.983 2.979 2.976 2972 2.969 2.965 2.962 2.958 2.955 2.951 0 0 1 1 1 2 2 2 3

112
.
1 2.948 2.945 2.941 2.938 2.934 2.931 2.928 2.924 2.921 2.917 0 0 1 I I 2 2 2

!I12.2 2914 2911 2.907 2904 2901 2.897 2.894 2.891 2.887 2884 0 0 0 I I 1 2 2
123 2881 2878 2874 2.871 2868 2.865 2.86~ 2.858 2.855 2.852 0 0 0 I 1 I 2 2
12.4 2849, 2845 2842 2.839 2.836 2.833 2.830 2.826 2.823 2.820 0 0 0 I I I 2 2

12.5 281712814 2'811 2.808 2.805 2.802 2.799 2.795 2.792 2.789 0 0 0 I 1 I 2 2
I

-"igure 3.8.2. Table giving the relation between waveguide ·,'.ave le:':"Z:g~

and freouency in the waveguide used in the
3anders-bench.
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'.111 tT~ Bwi ten I (fieure 302.1) in l;osi ti on 11 tric.mgul8.r" the reflector
vol te,.;e is Clodu.l8.ted wi th a trinr..gul~r waveforc of low frequeney
(1-3 kHz)o The amplitude of this waveforrn ean be eontrolled by
knob 11. At thc saI!1e time the cothodc voltage is modulateCl with
a square wave of the same low fre~lency. Sec fi~lre 3.8.3.

oVI-----...;....----------r--------:-I.-----
t f-f--..~

'12 ,

refl.
volt.

1

I
I,

I I tI I
I ~

I

o V

cath.
volt.

-~60V

Figur0 3.8.3. T:od~llD.tion of cathode ar..d reflecto~ vol tnge.

The cathode is only emitting eleetrons when the enthode voltage is
-300V. So mlrir~ the second half of'each period the klystron
doesl~t oscillate.

11

:>

I11I

3111'110Se that the klystron characteristics are ns shown in figurt'
3.1 .. 6 • .when V1 is for exaI:lple equal to -620 V and V2 equal .... ,..,
-570V, then the first klystron reode will be walked through and the
crystal tension will be like shown in figure 3.B.40

I

Irystalt
ension I

J.,804. ExamlÜe of crystal ter.sion when f!lodulating the klystr:.:'·:.

reflector ar.d eathod~ voltage.
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Show thc first two klystron modes on thc oBcilloscopc.
To do this t trigeer the scope extcrnally by cor~necting the trige;er
output terminal on the power SU1)ply wi th thc trige;er inpnt tertlinal
on thc oscilloscope and Bwitchir~ the trigger mode switch on the
oscilloscope to "external" ..
What de you see when tuning the wavemeter to the central wavelength
of the klystron?
Exlüain!

To give en impression of wave~lide ~l~ntities,below is shown a
table of some ~lantities.

fä~~~ency band width height tolerance on attenuation in dB/m
prefix mm mm width and height for copper waveguideTE01 -mode + frequency max.

GHz - GHz wlue
3,22-4,90 A 58,17 29,083 0,12 3,87 0,°32
3,94-5,99 G 47,55 22,149 0,095 4,73 0,0355
5,38-8,17 J 34.85 15.799 0,070 6.46 0,075
8,2 -12,5 X 22,860 10,160 0,046 9,84 0,143

The Sanders-bench operates in the X-band. The figures in the last
row apply to the waveguides of the bench.
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~ .St2nding W8.ve measurements.

4.1. Standing w~ves.

If electromagnetic energy PO' travelling through a waveguide,

meets an obstacle, a part P1 of t}le energy is reflected by the

obstacle end only a yart P2=PO- P1 goes further. This is shown

in figure 4.1.1.

't-,(------p 1 t -----4t

-------~)' ~ 2

Fi~ure 4.1.1. Reflection of micrówave power.

'.rhe pLenome::on of the returning wave can exist, because the I,IaX'Nell

equations allow solutions for waves travelling both in the (+z)

direction and in the (-z)-direction.

For optimal energy transport througn the waveguide the reflected

pmver p 1 must be as low as possible.

Pigure 4.1.2 shows an infini tely long lossless \"l8.veguide, in \'v'hicl

mic"owave energy is flowing in tbe (+z) -direction.

y
energy flow

-~I------- 1~ -> Z

waveguide of
infini te lengt.h

Figure 4.1.2. Infinitely long waveguide.

TTl tJis situation no energy cal~ be reflected 'oecause the microw2,ve

energ:y meets no discontinui ties. rücrowave power is flowing only

in tLe(+z) -directio:n..

Por this case in chapter 2 tIJe followingeouations have been

derived for tlier301 -mode:
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TI = 0"'"x

H 1.' ~ b . ~ .sin(loJt-l\z)= -·jO· ·n·Slnoy

Ir = IlO. cOS~.cos (wt-~z)1l
Z

H' b -~ . ~ . ( t ~ )
~x = _u,un:.:10.s1n .Sln"-1 - z

.,' 0.G =Y

E = 0z

(2.66)

Just like in low frequency theory it is usefull to use the idea

of iTn.~Jed2.nce. The impedeJlce of an electromagnetic wave is defL1ed

as tlw quotient of the 3-component 2~'1d the H-collponent in the

plane perpendicular to the direction of propagation. Also for

the ülpedance in Co w.'1vegtüde this defini tion is used.

A definition of waveguide impedc'mce as a quotient of voltage and

current "vould 'oe more cO:l1plicated because variou8 defini tions of

voltage anel current are p08sible. For in the plane, perpendicular

to the direction of propagatiol1, the volt8ge and current differ
from pI ace to place.

The i-::pedance of a pl"'_ne wave is, as derived in paragr2~ph 2.3:

As ).l and t. determine the influence of t 1-e mec;iun1 on the propagation

of electromaF';netic vnwes, l') is called the intrinsic impedanee

of the mediu:n. Por air, tl:e intri:1sic impedémce equals 317 Ohm.

Fram (2.61) and (2.65) follows that, when TE01 -mode propagation

t2_~(eS pInce, the w:'.veguide impedance of an infini tely long

10881e8s waveguide is:

".'U8R+l· on 4· 1 '", _v •• • 1. Show that Zo =

when À cr is the waveguide 1Navelength and
\ t:o is t.he free SP. a~ce1\ _ wavelength.
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Zo is independent of tne posi tion in thc w~?Yeguide. Zo is crtllcd
ths cl1arp,cteristic impedance of tne waveguide system.

Question 4.1.2. Can you explain without formulas why Zo must be
independent of z?

~)upp\)se one "(vants to transport microwave energy vvi thout reflection
losses through a waveguide of finite length. If one would simply

irrsert ~icrowave energy at one end then the enersy is reflected

at ttie other end because this end forms a discontinuity. In other

words the waveguide impedance is not equal to ZO.
One een connect the vvaveguide of fini te len:;th to a '8aveguidc of

infinite length as shovm in figure 4.1.3.

A ,1-- --1

A' ...., __2:----1.'_7-')0.,;----,
B Lo'-----~='=~':l""':C~..,~~

Z lnflnite length
. 0 - ....B....,'....-r-.===~~---------...

A
Zo-----~~ Zo

A' ...., -------:l:êr-::,-~---------+

Figure 4.1.3. ~<atching with an infinitely long waveguide.

This infinitely long wBveguide has an impedance ZO' so when looking
at 33' in to the waveguide, au impedance of Zo is seen. ":Then the

tVlO waveguide s are conne cted, tLe si tuation is exactly the same

as the situation of figure 4.1.2. Now tbc impedance at AA' is

l r;a so '~O.

Instead of COl1necting tl'::e waveguide of fini te length to a '!ifaveguide

of infinite length, one connects in practical situations the

finitely long waveguide to same wavesuide component of finite

dimensions, but with an impedanee at the entrence of Zo (figure 4.1.4).

A
.7.. , .J. 17
. T ''--0

'icure 4.1.4. =,~atching with a finite m8.tcbing component.
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"Z:z.
LO

l;'or the w8veguide of fini te dimensions thc situation of figure

4. Î .4 does not differ from that. of figure 4.1.3. Also in the sj tuo.tiol;

of figure 4.1.4 no reflections occur in the waveguide.
The component that replaces an infini tely long waveguide c~m for

ex&nple be a matched load. In the matched load no reflections occur,
because the electromagnetic energy is absorbed in it.
It is obvious that the combination of waveguide ?~d matched load

in its turn can serve as a match for another component.
If there is a discontinuity in a waveguide, the reflections from this
discontinuity cen be cancelled out by the reflections from a

second discontinuity, in order to optimalize the energy transport.
After the application of t'e second discontinuity the impedance

is Zo behind and in front of the discontinui ties. This is.·
schematically shown in figure 4.1.5ofor the E-wave.

_____ ---- refl. ?'-wave from•.... ~1'l.f1'.' "Z :'1.. ... first discont.
'~:.c;x;~- P > -- refl. E-wave fromr-u~~ 0
~ second discont.

Figure 4.1.5. Apolication of a second discontinuity for optimalization
of the energy transport through the system.

":'hen a microw8.ve circuit is not illatched, that is the impedance

is not ecu~l to ZO' then the waveguide impedance is dependent
of the position on the z-axis, so Z = 2(z).
There are methods to determine the LJpedance in a certain point.
For this purpose , use is ofte~ made of the so called "Smi th-chart".
Although the usa of the Smith-chart is very CO$TIon it will not
be tre~ted here, oecause it is not necessary for understanding
a simple microw2ve circuit. However, someone vilho is specie,lizing

on üle Jnicro'..vave field has to oe fe,milie.r vvi th the use of t~ e
Smi th-che.rt.
Ir: \'!8.V88;uide theory, one me ans wi t> vol taga ,9, r;u8nti ty, proportio", z'l

to thc ~'·~-field. Referring to figure 4.1.2 one CO;J,ld for exa,mple
.p • , m", .' d ~. t' IJ.Lor 'G1'-e ·.L~:î1-moQe eIlne ne vo enge

ct 1..,

V( Z ) =/E,"c y , z ) dx = a •E(-~b , z )
y~~b

as:

o
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In fa.ct the exact definition of V(z) does not matter hecause
only ratio's of voltages are important in the theory.
The voltage corresponding to the incident wave can be written
as:

and the voltage of the reflected wave as:

A and B are amplitudes of the incident respectively the reflected
wave, end B,( A.
The total voltage can now be written as:

(4.1) in complex notation is:

V(z,t) ~ Re\A.ejwt.e-j~Z + B.ej~t.ej~Z+jfl~

= Re V*(z,t)IiIRe 1ejt..>t(A.e~j~Z + B.ej~z+jf)l

A complex quantity can be written in the form C.e jt

in which C is real and positive. This complex quantity can
be seen as a vector in the complex plane with length C.
The direction of this vector is determined by the angle ~ •
t is the angle between the positive real axis end the vector, the
angle getting bigger when the vector is turning in counter
clockwise direction

"The amplitude V(z) of V(z,t) can be caleulated from figure...
4.1.6 representing V(z,t) and its components as vectors in
the complex plane.



-219-

Im

V*(z, t);:: V'l.2+B2+2ABeos (2~z"1) ~ e j \ wt+~1 ( z)l----

."

."

Re

Figure 4.1.6. Representation of eguation (4.2) in the
complex plane.

In a trj_angle vvi th sides A,Baild C with lengths respeetively

a,b and e, the following relation exists:

This relation is known as the fleosine-rule TT
•

Using the eosine rule it een he seen from figure 4.1.6 that
the amplitude of V(z,t) is:

~(z) =VA.2 + B2 + 2ABeos(2~z+~).

Hote that with inereasing z the two eomponent-vectors of

V( z, t) turn in opposi te direction, thus causi:ng the z-depende_ .. s,
Of<y(z).
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iL111i r; ifj ét fl.:mction 'Ni tll maxiT' A+"J and mini,;}.?, ..:\-3, and periodic

in z::::rr/f)=À-,./2(figure 4.1.7).
V(z,t) ie ~he relJresente.tion of the standing wave.

z )
"Pigure 4.1.7. Graph of V(z).

So the reflected wav interferes wi tb the for1Jltetrd VFtVe and thc

two together produce a stationary interference pattern, kno;~~

as a llste,ncling wave".

The a rali tude of the voltage of the reflecteà wave wi th respect

to tte 8.:11p1i tud.e of the voltage of the incident wave is c':l.lled

the absolute ·value of thE~reflecttion coëfficient r. So

'rl = B/A.

The ratio between thc maximu:n voltage amplitude and tbe mirámum

voltage amplitude is c2,11ed the voltage stE:.nàinp, wave ratio (V. S. ,~, .R.) "

"'lH;'stion 4.1.3~ Find 2_ rels.tion between the V.S.':'/.R. and the

reflection coefficicnt.

uestion 4.1.4. Considcr a short circuit (fümre 4.1.8).
~, , z

,---------------- --JI .... short circu H

?igure 4.1.8. Short circuit.

2.) . 'bat is thc volt2{\e amplitude 9_t z ::: z' '?

J )'~3.t can YO'.l conclude a'ooat ft and B from the

2:swer of ouestion a?

e) Lre,';7

f) ~)how

et is the voltage st8..nèi~lg '~/<"'.ve r?tiû?
/\

0' }, .r' 1T ( )a örap,J 0.1. vz.
that cr'(z) is censtant. ijse figurE 4,.1.6.

c) ~hat is the reflection coefficient?

è)
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g) Give the expression of V(z,t) for this short circuit,

knowing from fi ure 4.1.6 that in general
1: 2 2 j (wt+4" (z»

V (z,t)= A +B +2ABcos(2~z+~) e

h) Draw a graph of V(z,t) as a function ofUlt+~' for the

values"Ut+«l'=O, !1t, 3/2"«, 2"11':
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4.2. Standinr: ',vnve detector.

Ta me asure R t~Jldil1p: wave ratio I s one uses ast anc1inr: ","tve de te ctor.

T:::rouF,:h a slot in ~. piece of \vp.veguide a proae is inserted,

coupled to a crystal detector (figure 4.2.1).

Figure 4.?1. Schematic represente,tion of tte standinG wave detector.

Tt can 'oe calculated that tte current distributicm for the TE01 

:'lode in the 'or02.d wallof tne wavegu:Lde parallel to the plane

of this weIl is like drav:m in figure 4. '2.2.

~

2. 11
Figure 4.2.2. Current distribu tion in thc braad \'\1':".11 of fT

w8'ver.;u.Lde :for tr,e TE01 -mode.

F'i,gure 4.2.2 shovvs the.t na currents cross the line y =}b. Sa the

slot of tbe standing wave detector, that is made along the line

y = ~b, does not disturb the field pnttern.

The crystal rectifies the high freouency motions of tne electroDs

incluced iil t}:.~e p'-·o'oe. The probe is insertec oDly a smal1 distc:..D.ce

into the waveguide, te get minimul-,l c1istur'oe..nce of the standing 'Nave.

Consequently the power led to thc crystRl is very la~.

Por low power levels te crystal characteristic is BliCh that the

cryst 2.1 ou. tpu t voltage is proporti "~lal to the micro':Yave power,

t1:us nlse ~Jroportioll(".l to tbe square root of the w~.veguide volt "'{<:e.

I'}18 cryst'Jl con te connected to an &llplifier 'Ni th a meter 1[111ose

8cale is designed in a way that the V.S.~.R. ean easily 'oe read.

Ine pl~obe can 'oe moved co.lol1p: tbe slot. For measuring standing

\V2,Ve re.tio 's the probe I'lust 'oe moveè1 alang tbe slot to find a
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maxÎTi1um nnd a minimum vn.lue of t 1 e vol tnGe :->.mplitude.
'l'hc amplifier C8Jl be adjusted so thnt tbe V.S./.R. crm directly be
measured. This method can be used for V. S .',è/. R. 's s"laller thon 5.
::!'or bigger values the crystal law will change a...Yld the measurement
will be incorrect.
The position of the probe can be read on a scale, enabling the
lIser to do for example wBveguide wavelength and phase measurements.

4.3. The amplifier.

In continuous wave operation of the klystron the crystal detector
gives a small D.C. voltage. To mep,sure this voltage directly one
needs &~ expensive D.C. amplifier. If, however, the klystron is
switched on e~d offat some low freauency then the small D.C.
tensicn will beco~e a low frequency A.C. tension which is easy to
~mplify and to indicate on a.meter. This system of modulating the

microwave power from the klystron is used often for standing vieve
me8.surements. To get this sauare v'Jave modulation the cathode vol:tage
is modu12ted in the S&TIe way as explained in paragraph 3.8
The reflector voltage remains constant.
The klystron is square ',vave modulated when ani tch I on t eklystron
power supply Cfigure 3 ... 1) is in position l1square".
Tne frer<ueilcy of the modulation is about 1kFz-3kHz and this frequency
may be ad.justed by the "set modulation fren;.lency" control on
the klystron power unit.
The square wave modulated voltage from the crystal is fed into
either of two inputs A and B of a standard &mplifier~ The amplifier
gain is adjustable by a fine and a coarse gain control, the total
gain being about 80 dB. The modulation frequency should be set to
correspond with the amplifier frequency characteristics by adjusting
it at the klystron power unit.

Three different amplifier frequeney eharaeteristics ean be ehosen,
depending upon surrounding eonditions of eleetrieal noise etc.,

namely wide-band, 1 kHz and 3kHz.
The wide-band eondition ean be ehosen when the general noise level
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is le8s than 1/10 the working level with the amplifier gain at
maximum and l.ihe erystal connected but no microwave input (turn
f. e. the padding attenuator fully into the waveguid,:;).
The advantage of the wide-band condition is that the modulation
fraquency at the klystron power unit naad not to be adjusted.
Tha 1kHz and :3 kHz eondition ean ba chosen for low noise working.

There are two inputs to tbe amnlifier and either cen be selected
by turning the switch position to A or B.
~hen the input selector switch is on the off position, the batteries
in the amplifier are sw'tched off, so tte switch must be in this
position when not using the amplifier.
To :neasure standing ','18've ratios one slides the probe of the
. standing wave detector until a maximum is found. Then one
adjusts with the coarse and the fine gain control the needIe
of the meter to the riRht edge on the scale until the meter
reading is 1 on the V.S.V.H.-scale.
The probe should then Je slaid to a minimum and the needIe will

fall to a vB.lue which. is the voltage standing wave ratio.
Tlis method CElD only be used for V.S .'r .R.' s smaller tl:en 5.

4.4. The "h'lice mini:'num ll or "3" dBn methode

High V.S.\V.R.' scannot be :neasured directly with tno &'TIplifier
for reasons that have been described in paragraph 4.2.
Another method is tte lItwice minimum" or "3 d3" method for the
:n.easurement of ln,rge standing 't'lavc ratios.
Cne measures tLe disto..nce b.z Jetween the points on both sid s
of a minL:lum, wllere the crystal tension is equ2.1 to twice tbe
minirnu:u tension or, in ather words, tbe micrOivave power is tw:i.ce
the Y'linL:mn1 value. In the regian of the minimum ve.lue a.7J.d tI'e tvrice
miniG.w:n value the crystal has the same law.
(,iuestiol1 4.4.1. 3xplain thc name "3 dB method Tl

•

:"uesticm 4.4.?"hat is the micrml'/8ve voltage relative to tbe
minLnum voltage in the twice minimum pOvver points?

The vol te.ge amplitude, as derive(' in paragraph 4.1., ie described
by:
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So

and

~iecause the V.S.7i.R. is high, ~z is ['malI.
Therefore eos~.~z ean be written as:

VC'ISWR.t - I

and

\1\" \/2 2 2 2 \
Y 2.V ( z) . = V A +B -2AB+AB ~ .b. zmln

j\

3eeause V(z) . = A-B one ean wri te:mln

From the last equation follows that

1-lr1
= wa-

end

because ~ =~
g

So by measuring the waveguide wav~length

the voltage st2nding wave ratio.
a.7J.d IJ zone ean ealculate

+ 1
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The position of the "twice minimum power points lT can be determined
with the amplifier. The gain of the amplifier is adjusted so
that in a voltage minimum the meter points e certain velue n'a'"

on the VSWR-scale.
The velue "a" is chosen so that the meter points the value 1T1"
in the twice minimum points.

Question 4.4.3. Calculate the value "a".

4.5. Experiment.

~Lob~..cl
SQc.~i.""

A

Figure 4.5.1. The measurement system.

A three stub tuner (figure 4.5.2), actually a matching element,
is used as a device to generate reflections. Only one of the
three screws is used, the others are not turned into the waveguide.
The deeper the screw is inserted into the waveguide, the bieger

the reflections ~e.Q ~ two screws not inserted into
• _ _ the waveguide

( ------- one screw inserted into the
waveguide to produce

reflections

FiKüre 4.5.2. Three stub tuner, used for generating reflections.
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a) Make the klystron operate in square wave modulated operation.
Choose one of the three conditions (1 kHz, 3 kHz or "wide
band". Jlake the modulation frequency correspond with the
amplifier frequency characteristics.
Measure the klystron frequency.

b) Turn' out all screws of the three stl.lb tuner until no screw
is inserted into the waveguide.
Measure the VSWR.

Question 1.5.1. \7hy the VSVlR is not one ?

c) Switch the amplifier to input B. Adjust the gain of the
amplifier until t-he meter points "1" on the VS'iVR-scale.
Turn one screw of the three stub tuner into the waveguide
until the crystal-voltage is 1/4 of the originalvalue.

!~uestion 4.5.2. ':'/hich value the needIe must point om the VS7R
scale to achieve this?

Question 4.5.3. Derive theoretically the now existing VS~R,

assuming that the VmVR is equal to "1" when
the screws are not inserted into the waveguide.

l\Ieasure the VS:!R. (Amplifier switched to input A.)
If you find a difference between the measured and the
derived value, try to explain this difference.
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The gain of an areal horn

.1 Introduction

Ii'he purpose of the experiment going vvi th this chapter is the
measuring of the gain of a pyramidal horn. Such a horn is one
of the devices used in systems for cornmunications to radj.ate
or receive radiowaves. So it serves as a transducer in which
the waves propaeating along the transmission line (f.e. a wave
guide) are transformed into V'vaves radiating into spaceand vica
versa, respectively for the transmitting and receiving cases.

To describe the characteristics of an antenna one can use se
veral parameters, as gain, impedance, mechanical sizes, etc.
We won't give a complete discu8sion about these parameters
since this is beyond the scope of this practical work. So far
as is necessary to understand and to be able to perform the
experiments a short description is given of some of them.
Specially we will consider the electromagnetic horn. This is

a waveguide of which one end is widened. Tbere are three main
types of horns, depending on which sides of the guides are wi
dened:

a) the E-plane sectorial horn. The waveguide is widened in the
E-planê (figure 5.1.1a)

b) the U-plane sectorial hom. The waveguide is widened in the
H-planê (figure 5.1.1b)

Q) the pyramidal horn. This one is formed by widening the wave
guide in both planes (figure 5.1.1c)

1

r
\~\

5.1.1c. Pyramidal hom

a~ -+~IIIC

5.1.1a. E-plane sectorial
hom

Pigure 5.1.1. Different types of electromagnetic horns
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In tne experiment to this chapter we will use a pyramidal horn.

~ Radiation pattern·

It will be clear that the construction of the antenna influen
ces the way in whicn clectromagnetic energy is delivered or re
ceived from space. The construction will be chosen so, that it
restricts the transmitted energy into a narrow beam so reducing
the tendency for spreading and therefore increasing the intensi
ty of radiation in a specia~ direction. The transmitted power
depends on the direction of the transmitted waves. This property
is called the directivity of an ailtenna and it can be grafically
represented by a diagram in three dimensions: the radiation
diagram of an antenna. But because it is extremely difficult to
know the complete shape of the diagram in all three dimensions,
slices are used, usually one in the plane containing tne E-vec
tors and one in the plane containing the H-vectors.
For a pyramidal hornwe can find a pattern simular to that of

figure 5.2.1.
z

Figure 5.2.1. A radiation pattern

The interpretation of such a diagram is as follows:
the position of point P should be such that the vector OP is
proportional to the power radiated in the direction OP. Each
direction, in a spherical coordinates system chracterized by
(B,~), got its value OP which represents the power radiated
in the direction (B,~).

The radiation pattern may be specified in terms of power or
voltage. In the latter case OP in figure 5.2.1 is proportional
to the square root of p(e,~).
In practice, power patterns are often expressed in relative

power with respect to the maximum power directed in the main
directio h.

The radiation pattern provides amQng others information about
the antenna-beamwidth end the antennasidelobes~
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, The gain of sn antenna

The gain of rol antenna is the ratio of the maximum radiation
intensity at the peak of the main beam of the radiation pattern
to the radiation intensity in the same direction which would be
produced by an isotropic radiator having the same input power
(see figure 5.3.1). In this figure we see that the antenna (b)
has a gain of g which means that the powerintensity radiated

g.P)

(a) isotropic radiator (b) an-isotropic radiator with
gain

Figure 5.3.1 Radiation ~attern of sn isotropic and
au-iso ropte antenna

in the main direction (~,~o) at a distance R is g times the
radiationintensity of an antenna (a) in the same direction at
the same distro1ce R.

The gain of ahorn cau be calculated from the field distribu
tion at the aperture plane, a distribution which follows from
the derivation of fieldpatterns inside the wa~eguide as done in
chapter 2. Such a calculation has been made by Schelkunoff. He
expressed the gain of a pyràmidal hom in the separate gains
for a E-sectorial horn end a H-sectorial horn. The 'Schelkunoff'
gain is a function of Ie' lh' A, B, s, b~and~ ,see figure 5.1.1.

The values of these parameters for the horns used in our expe
riment are:

lh= 20.64 cm
le= 16.48 cm

A= 7.5 cm
B= 7.5 cm

a= 1.02 cm
b= 2.29 cm

Substituting these values in the theory of Schelkunoff we find
at a frequency of 9 GHz:

ghorn= 46.95

One can find the gain in a more simple way by assuming unifor8
illumination. This means we consider the amplitude of the field
strength in the aperture plane to be constant.
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The expression of the gain we then obtain is:

; - 41\ S
g horn- ~. wi th g' =_ gain

>. wavelength
S = aperture area.

In case of ahorn the equation becomes:

wi th A 8Jld B the dimensions
of the aperture •

If we substitute the previous values for A,B and À in this
equation we obtain:

g'horn= 62"

In reality this value will be less because of the fact that
the assumption of uniform illumination is not met. This reduces
the gain.Therefore the idea of the effective area is introdu
ced. The effective area Ae is determined by relation (5.3). It
has also the dimension of surface.

Ae= À
2

·ghorn (5.3)
41\

If we want to calculate the received power in the way it is
done in paragraph 5.4 we use the effective area to calculate
the received power from the power density of the incident wave.
the term commonly used to describe the property of reduction
of the aperture area is the aperture effectiveness "'1 of the
antenna.

A
'Y) = ~
( s

QUESTION 5.3.1: Calculate 1 for the used horn.

l Tvleasurement of the p-:ain of ahorn

voltmeter

per-gain of two identical horns cau be
fashion (see figure 5.4.1).

crystal detector

8Jf~~R
Î hom 1 horn 2

klystron

The measurement of the
formed in the following

calibrated
attenuator
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'?wo identicnl horns are placecl face to face, the planes of their
mouths beine separated by a distance R. Hom 1 is connected to
a klystron through a calibrated attenuator A. The crystal supplies
a voltage to the voltmeter.

The method of measuring now follows from the radioequation in
free space which is:

Pr \ 2 (5.5)= (-) g1 g2-
Pt

41TR
with P = the power receivedr

Pt = the power transmitted
).= the wavelength

g1= the gain of horn 1

g2= the gain of horn 2

This eouation cau be understood as follows:
If a transmitter radiates an amount of power Pt equally in all
directions (this is an isotropic radiation source, figure 5.3.1)
then the power Der unit area received at a distance R is p~/4rrR.

~ ~

SO the density at the distauce R is in this case in the main
direction (seéfigure 5.3.1)

Pt g

4ltR2 1
If the receiving antenna now has au effective area of Aer , the
amount of power received is:

(5.6)

By substituting equation (5.3) in (5.6) we obtain, if g2 is the
gain of the receiving hom:

~ ?
Pr = Pt g1 g2(47tR)- (5.7)

In fact we derived an equation which describes an idealized
rad±óconnection, that is a connection between lossless anten
nas which are placed in free-space.

U:STIon 5.4.1: 1) -.'/rite equation (5.7) in logarithmic form,
~~~~~~~ the left-h8~d term in this equation to be

derived being p
10 log 1'7

t

2) Calculate 10 log Pr if R= 50 km
.~ g1=g2= 1000.

f = 4 GHz
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In our case, when the gain of horn 1 a~d the gain of horn 2 are
equal, "'vve ge-c

(5.8)

~variable screws

From this equation we conclude to the followlng measuring methode
The set-up of figure 5.4.1 is built. The power received by horn 2
produces a certain deflection at the meter M. Then horn 1 and 2
are dismantled end tbe crystal detector is connected directly
to the calibrated attenuator. By me~~s of this attenuator we
now insert attenuation in the waveguide to restore the meter
reading. The reading of the attenuator then gives the value of
Ft/Pr going with a certain distanee R.

Of course the measurement set-up drawn in figure5.4.1 needs
some refinement since there are some effects which limit the
exactness of the measurement. We will discuss some of these
effects in paragraph 5.5 and 5.7.

2 Matching of the antenna and receiver

To obtain in the case of figure 5.4.1 correct values for the
gain the horns are to be matched correctly to the system. For
the horns this means they must be designed so that they will
be perfect transducers between waveguide and free-space. The
transition from hom to waveguide should not produce reflections.
Also the receiving device, in the case of figure 5.4.1 a crys

tal detector, should be correctly matched. If this element is
not correctly matched reflections are uroduced too &~d not all
energy is detected but partly it will be reflected.

To eliminate the reflections produced by amismatch one ca..~

put all obstacle infront of the device which produces the mis
match. This obstacle will produce a reflected wave. If this
wave is equal a~d opposite to the reflection produced by the
original mismatch the result will be that the reflections are
cancelled out and a good match is obtained.

6 The th~ee stub tuner

A device commonly used to introduce an additional mismatch is
a three stub tuner. The construction of this instrument is shown
in figure 5.6.1.

~-'~--~stiffening

system

t waveguide

Figure 5.6.1. A three stub tuner.
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Three screws can be inserted into the centre of the broad wall
of the waveguide independent of each other.It can be explained
that one can match out any mismatch whatsoever by adjusting these
three screws. The positions of the screws are not so important
but there must be three of them. Consequently these screws
need not to be manufactured to a high degree of accurancy but
their performance will be still satisfactory. To explain why
three screws are sufficient to match every load it is neces-
sary to recourse to a Smith-chart presentation. But since an
explanation of the Smith-chart is not given in this inst~~ction

all that is necessary here is to realize that the general pur
pose of a three stub tuner is to produce a reflected wave equal
and opposite to the reflected wave of any load.
Figure 5.6.1 shows also that the set of screws is offset with

respect to the centre of the waveguide in longitudinal direction.
So if the instrument is reversed in the set-up the three screws
are put into an entirely different position along the longitu
dinal axisóf the waveguide. It will be occasionally found that
although not impossible, it is difficult to match a load with
the three screws in a certain position along the waveguide,
whereas, if the instrument is reversed the desired performance
is obtained much more easily.

Ths practical operation of the tuner is as follows:
To match out a standing wave produced by the crystal detector
in the set-up of figure 5.8.1 the probe of the slotted section
must be kent in a minimum so that it cau be decided wether
the minimum is getting lower or approaching the maximum whilst
one screw is inserted into the waveguide. The situation is made
a bit difficult because the position of the minimum changes as
the screw is inserted. The only way to monitor the amplitude
of the minimum is to choose one minimum &'1d then, vvi th a conti
nuous slow backwards -arid fo~vards movement, sweep the standing
wave detector probe across the minimum. ~ith a little practice
and keeping the eye on the needIe whilst one h&'1d inserts the
screw and the other moves the standing wave detector slowly,
it will be soon become apparent whether the screw chosen is
makinp; matters worse 'or bet ter. If the screw is becoming to
match-- out the mismatch the minimum vvill climb up the scale.
At a certain depth of the screw the minimum will start to fall.
:r11e screw should then be reversed to the bighest minimum.
;,'hilst the minimum has been climbing tue maximum has been
fal1in~, so that at the highest Doint of the minimum a looko 4

snould be taken at the maximum, and if it is very closed to
the minimum the job is done. If, however, it is still some dis
t&~ce rrom the minimum value the first screw should be 1eft
oDtin'lised, anel another screw has to be chosen al'1d ontimised
also (or disregarded if it only makes rnatters worse). Ág,ain
a look should be tmcen at the remaining VSWR and if necessary
the third screw is optimised. It is important to remember
that the presence of each screw effects the others, so optimiseè
the screvro it may be necessa~J to reoptimise them successively.
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rhase-error

',Vavefronts trm18rni tted by a transmi tting antenne ha.ve in the
vieini ty of the horn a small radius of eurvature J and aftar
travelling some distanee the radius of eurva.ture will inerease
to sueh an extent that the wavefront praetieally will be a plane
wave J see figure 5.7.1.

\. ,,
',\ I

I-AI~\~:=~===~R;==I===:Ji
, , -+--";:l,..

,." , I
, I,,

,
, re el

ver
t ans
mitter

Figure 5.7.1. ','avefronts wi th different radius of eurvature.

Now plaeing the receiver where the radi~s of eurvature is small
doesntt produce the same result as plaeing it where the waves
have beeome almost a plane wave. This is to be expeeted when it
is realized that there is a phase shift aeross the reeeiving
aperture when it is plaeed in eurved waves. The error wllieh
oeeurs beeause of this effect is called 'phase-error'.

Tt is eonsidered that satisfaetory measurements eau be made
if the phase variation. over the aperture of the antenna is
Iess then one sixteenth of a wavelength. The distanee ~ gaing
with this condition is found as follows:
D is the aperture dimension over vvhieh aplane Vlave is required.
Tb.8 differenee in path length between the outer edge of D and
the centre is given by

ó. R = Rt - R

Summing the squares of the sides of triangle ABC gives

R2 + (~)2 = ( R +AR)2 (5.9)

Decause ti. R should be a very small fraction of a wavelength
(AR)2 C2~ be neglected. So equation (5.9) results to

rf
R=~

oArt
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For the pathdistance AR= ~ we obtain
2D2

R = T (5.10)

30 a~tenna measurements will be performed under the condition
a

R>gQ (5.11)
>..

where D= the largest dimension ofthe
larger of the two antennas.

~U""T~"""r 5 7 1~~ J..:HJ J...Ul\i ..: IiJieasuring at a frequency of 9 GHz, \!vhich mini
mum distance R of the homs used in the Sanders
bank should be counted for ?

Experiment

t
ryS
tal

VSWR
amplifie

calibra
ted attenu
ator

,.....-'

wave,-
meter

-

To measure the gain of the two identical horns going with the
Sanders-ba~k we use the set-up of figure 5.8.1 and the ~easurinG

method described in paragraph 5.4. slotted )-stub
section tuner

klys
t ron f-----.4

t setting-

:=r
attenua~r

lystron to be set
power at 10 dB
supply

volt
meter

~igure 5.8.1. Layout of experiment 5.8.

a) Set up the configuration of figure 5.8.1. Make sure that
during the following experiment the two homs never get
any closer to each other then the distance R calculated in
question 5.7.1.

b) Obtain oscillations at a frequency of 9 GHz.

c) rEatch the crystal detector using the three stub tuner.
'/fhat is the V3'NR measured in this configuration 'vvi thout
matching ?

"-hat is your residual vs','m after matching ?

d) Remove the slotted section to get space on the rail.
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",ihere 'vvould you place a three stub tuner and the slotted
section to match out amismatch caused by the horns ?

Note: Screw the calibrated attenuator in before connecting it
directly to the matched detector. \Vhy ?

e) To get an average result for the gein from more then one
measurement at different distanees R, produce a graph of the
equation

r;;_411" • R

YF; - ~.g
To do this measure the power ratio P lP at about 6 distan
ces R. Then draw the graph with the aifferent values of the
distanee R at one axis and the power ratioA~going with

"V'" t'_"'~_
these dista.11ces at the other axis. The slope of this straight
line graph is 4~~" The ratio Pt/Pr can be calculated from
the number of dB~measured (N) from the equation

fP;' . iN)
~~ = antllog 20 (5.12)

r

Give the resul ts of the measurement~R, the inserted
attenuation and the calculation of1PtiPr" also in a tabIe.

f) Calculate g from the slope of the straight line graph.
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Some 4 GHz comnonents

1 Introduction

In the experiment going with this chapter some measurements
are performed at a frequency of about 4 GHz. At this frequency
the behaviour of the micrmvave link G.Sanda.71gan (on the island
of ~adura) mld Surabaya will be investigated. Some components

used in the transmitting and receiving part of this link will
be discussed in this chapter. These components are:

- coax-to-waveguide transition
- band-pass filter
- circulator
- ferrite isolator
For these components we use waveguides with dimensions (see

figure ?6): a= 2.91 cm
b= 5.82 cm.

The recommended frequency operating rrn1ge of this type of wave
guide ( in British standard notation: ','!G 11A) is : 3.30 - 4.90 GHz.

Furthermore in this chapter a :cwt yet treated type of measure
ment will be introduced: the measurement of power.

2 Coax-to-waveguide transition

In the used test set-up the microwave energy is inserted as weIl
as extracted from a system which is composed. of y.raveg11ide compo
nents through coaxial lines.This is also the case for the multi
plex system of the link LIadura-Surabaya (this is a system simular
to that of fi~ure 6.8.1.).

rhe device drawn in figure 6.~.1 is used to couple the enercy
from a coaxial line to a 'tlaveguide ond vica versa. It i f'~ ;'L so
called electric coupling. f~his means that the centre cOlîd1J.ctor
of the coaxia1 1ine extends into the interior of the guide
ys.rallel to the electric lines of force of the IrE01-mode a:Cld
forms 2lil antenna that radiates down the guide as shown in ~;-:ï

gure 6.2.10. The o,Iter conductor termil1ates at the vmll of the
r'uide. Ta get optimum transfer of energy the coaxial line 2121el

the \vêweguide have to be matched as weIl as posBibIe to ec,cl1



Fig. 6.2.1a. Coax-to
waveguide transition
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Fig. 6.2.1b. Electric lines of
force

other. This can be obtained by

- choosing a -)roper value for the distance betvveen -the shorte~

end of the guide end tbe probe

- giving tile antenna a proper shape
choosing a proper value for the depth of the prote insertion .

•3 Gand-pass filter

\s is following from the name 2. baüd-pass filter tr&'1smi ts energy

in a special. bO.:1d of frequencies 8Jld inhibi ts passing ol' energy
at the other frequencies. '1'11is selectivi ty cen be the resul t of

either selective absorbtion or selective reflection. The filter
~e will use derives its selective property entirely from selec
tive reflection. lt consists of two resonent cavities as is
(J ravm in fi;ure G. 3.1. _:~2_ch cc.vi ty consists of two DostS T)Qsi-

S=capacitive tuning screws
(to tune the filter)

P=inductive post

?ir;ure filter

l=length cavity
l"=distance between

two cavities
d=diameter posts

tioned in the centre of the vvaveguide. :3etween these Dosts a

screw cw be inserted.
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:h,CIt fl 1'j 1 ter LD desig.ned by é-1,pplicatinrr, ~30me resul tg of the
lumped element filter theory to w8.veguides 1). This approach is

suggesteo becrnlse of the fact that a simularity cm1 be proved
bet'lv'een resonant cavi ties and resonant circuits of lumped elements.
'I'hts can be understood from the fact that i t cau nroved theoreti-. ~

waveguide wavelength
a piece of transmission line
which takes in account for 8n
excess of phase shift associated
with the length of the cavity

1 = length of cavity

\=
1'=

cally that a round cylinc1rics.l post centrally loce.ted in tbe
waveguide parallel to the electric field acts as a shunt induc

tive susceptance for the TE01-~ode, while a cylindrical post
penetrated into the waveguide up to a depth of 0.7b represents
a shunt ce.paci tive ele:nent to the waver:,;uide. In the article
rnentioned in 1) i t is proved now that a circuit of tbe form of
figure 6.3.2. IJ.as the S8Jne frequency characteristics as a cavi ty
of the filter of figure 6.3.1 over a narrow band of frequencies
around the reSOn&1t frequency.

1 f l'

1+21' =~z

Fipure 6.3.2. 1~guivalent circuit of a cavity of the
filter of figure 6.3.1.

The filter of figure 6.3.1 is clesigned by using the "prescrip
tion" described in the artiele mentioned in 1) from the follo~ing

specifications:
f'
~o

= 4012

10 log Pi
Po

I/1Hz ( f O = resonanee frequency)

for If fol'- 5 Mc

s ~ 40 for f:) 4032 Mc
f ( 3992 Mc

with P. = inDut Dower, P = outDut power and S =1 ~ ~ 0 ~

standing wave ratio at the input.
The following results are obtained ( see figure 6.3.1):

number of sections 2

1 = 45.7 mrn

l' 1 = 70.1 mm

d = 9.6 L'lID.

1) This is done extensively for a filter of the type drawn in
figure 6.3.1 in: 1 Mumford,1i\l.1!i!. Maximally-flat filters in
wave~~d~~~ Bell System Technical Journal. 1948, vol 27,



axis

QU;~S';:ICl; 6.3.1 The power ratio P. lP can be specified ei ther, - 1 0

in terms of dB or in terms of the standing wave ratio at the
input. In the latter case the following relation is used:

(S + 1)2

4S
Derive this relation.

6.4 Gyro-magnetism in ferrite-materials.

Ferrite materials are materials with both magnetic and insulatins
properties.Because of the insulating properties electromagnetic
energy can propagate in a ferrite material and thus interaction
can occur between an electromagnetic wave end the magnetic
properties of the material.
The magnetic properties of a ferrite are caused by electron
spins. Äll electrons are spinning around aD axis.The thus existing
rotation of the ner.r;ative electric charge of an electron can
be considered as an eddy-current, causing a magnetic field-Esp to occur, par:-ülel to the s~)În-axis, as shows figure 6.4.1

-spinning electron

~fsPin

I _
J?igure 6.4.1. Spinning electron, ceueing a magnetic field H •
;;.;..;;;;..._~;..;;........;;;..~..;...:.~.-,;:..o~~="""''';;;'';;~;;'';';~;;.;;.,L''-;;~~=~=-=•.,l,;;.~.:;,=..;;.....=....;;.,;;;:...;;;...~sp-

The spins of electrons usually occur in antiparallel pairs,
so that the total external magnetic field is zero. In ferrite
materials however a number of unpaired soins remain, resulting
in a mngnetic activity of the m8terial.
Suppose, au external static magnetic field HO is applied to
a ferrite-material. This situation is dravvn in figure 6.4.2 ..
For minimu.m potential energy in the material the spin-axes oi:' the:
electrons will direct themselves in such a way that tte
direction of Hsp gets parallel to tne direction of HO.
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\spin axis ,

_...- - -

spinning electron

Figure 6.4.2. Precession-movement of a~ electron.

Consequently the spin-axes are then parallel to HO too.
However, as shown in figure 6.4.2, tbe spin axis of an electron
will not immediately direct itself parallel to HO.
Eecause of tbe spin of tbe electron the spin-axis will rotate
with angular velocity waround the direction of HG~ -describing a spiral-shaped orbit until the direction of H.. _ sp
coincides with the direction ~f the external field HO. The
value of w is dependent on HO. This proces takes about 0,01 rsec
and hereafter the material is called "magnetized".
The spiral-shaped movement is called ~precession-movement".

Now it is supposed that the situation of figure 6.4.3 eXists,-where a magnetic field H' is applied, turning with angular-
velocity ~, in the plane perpendicular to tbe direction of- -HO. H' can for example be caused by an electromagnetic field.

axis-
HO

Figure 6.4.3. Application of a turning magnetic field -~T ,
n •
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-If the angular velocity w' of the H'-field and the angular
velocity wof the precession movement are equal in direction
and absolute value, then the precession-movement will be
enforced end get very strong. This is called I1gyro-magnetic

ti
resonanee.
The growth of the pre.cession movement is restricted by other
forces in the material, f.e. friction, causing dissipation
to occur. So ali resonance magnetic energy is dissipated in
the material.
'Nhen wis slightly different from !.IJ' the precession movement
is less influenced and less energy is absorbed.When the
difference between ~, and ~is big the precession movement
is not influenced and no energy is absorbed in the material.
~igure 4 shows the attenuation of the H'-field as a function
of w' in the neighbourhood of the resonance frequency.

Attenuation
of H'

,
-----i•• w

Figure 6.4.4. Attenuation of H' as a function of Jin the
neighbourhood of the gyro-mar;;netic resonan.c~

fY'eguenc:y tV.

The gyro-magnetic effect in ferrite materials cau be used for
constructing various microwave-devices, for example isolators
and circulators •

. 5. 1801ator.

,'Ln isolator is a microwave device that conduets microwave
energy in one clirection, whereas in the other direction thc
energy is absorbed. An isolator can be usecl instead of a
padding attenuator. Tt is better fit to this task than a
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padding attenuator because of the fact that an isolator has
little attenu2tion in the forward direction.
To understand the working principle of an isolator first the
TI-field pattern of the T~01-mode in a rectangular waveguide
is considered.
Using the coördinates of figure 2.6 in chapter 2, the H-field
is described by:

H = 0x

sin

(2.66)

-
The H-field pattern lies in planes parallel to the broad v!all
of the waveguide, because Hx=O. These are the planes, describecl
by x=x' with O(x'(a.
In all these planes the H-field pattern is the same, because
TI is independent of x.
~e consider now the ffingnetic field pattern in a point (x' ,yo,z')
positioned slightly from the point (x', -};b, z') (figure 6.5.5.)

,
Z_2

I
/

- - - --

\

I .-
( ...., /

I I , " \- - ...
I I I ~

\ I,
I• , I I I

I , r t+ .... ).. ...,

o __t---------------------------:--

1
1

b-;---~--__:-------------.,;--); r~<---

Pigure 6.5.5. ReDresentation of a to the rig,ht travellinc ~I-fieI2.

pattern in each line (x' .y. z') ~~d the resulting
H-field in the point- (x' ,YO' z') as a function of ti;T~2
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6.5.6, is en isolator,

îerrite-material

resonanee.
I

["rom figure 6.5.5 follows that Tor different v8.1ues of t

tl'Je D-vector in the point (~',YO' z') is turning to the right

in the pl811.e x=x'. T3ece.use H is independent of x, the above

is a180 vnlid for the lihe (x,yo'Z').

'".'len changing z' the angulnr velocity of H will remain the

same, only the ph2.se will change.

li'rom this we can conclude that in the plene y=y0 the E-fielcl

is turning clocbvise, parallel to t11e broad "valls of the waveguide.

'or a to the 1eft tre.vel1ing wave the U-vector is turning

countercloc'~ise in the plane y=yO.

'hen a ferrite-material is placed at the S~1e position as the

plane y=yo and au external mac:metic field HO is applied, suel': that

the gyro-ma.glletic reson811ce frequeney of the material corresponds

\vi th tYe freque~'lcy of thc turning H-field, then the same
. t t· . .~. é 4 ")Sl ua lon arlses as ln Il.7,ure l) •• _1.

r.i'he electro:'Jagnetic wave is then absorbed wllen tr9..vellinis in

one direction \vl1ereas i t is not influ811ced w11en travelling

in the opposite direction.

So the device, s110\7n in fie:uI'e

the principle of fyro-magnetic

1J1igure 6.5.6. C'e};e:latic renresentation O'C e. ferritc isoJ,,::::"tor,

:\.nother type of ," ,ê'olator t>at is often u,'ecJ is tLe ,:;0 c~üI.C(~

lifield-disnlace-lel't isole:tor ll .11üs type is shown in fi[':ure
é ,- 7l-; • :J • •
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suppor~ ~~

_---J.....L... ---L-'--_

absorbing---...
Iayer

ferrite--

6.5.7. Field disnlace~ent isolator.

1\. rongh explanation of the field clisplace'nent isolator is as-
follO\vs : ['he vector Tl, turning in the fer1"i te materie.I, h[ts in

tl1is case P.J.1 en.R'Uh'lr frequency below the gyro-magnetic

resonanee freque~1CY. The resul t is t'HÜ the E-field, propaO;c,ting

in one direction will be absorbed only a little, causing

displacement of the total electroma~netic field pattern towards

the ferri te materie,l. 'rhe field displace:nent üO SUC~] thrrt tl:!e

:l1aximum of the :;;-field vvill oe displaced to the otherside of

tl1e ferrite materi::,l. If an absorbing layer (f.e. a p:raphite

plate) is attachecl to the ferrite, the electric field will be

absorbecL a'1d na ~nicrmv8.ve energy will pass the waveQ1.ide.

:\galn, in thc reverse direction, the electromagnetic wave is not

influencec; •

6.6. The three-Dort circulator.

r.rhe three-port circ l1ator is shmvn schematically in fiTure C. 6.1.

-? • direction of
power flmv

I ~ i

" A
~i'igure 6.6.1. Schenatic renresentation of tbe three::l?ort circulatcr".
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'1'he microwave enerr;y is conducted by this device as shovm in

tIds fir;ure. ;:0 f. e. microwave energy. entering port 1 is conducted

to port 2 ~d no energy ~oes to port 3.
Pigure 6.6.2 gives the principal construction of the three-

port circulator. 3

wavefronts
piece of ferrite

material. magnetised
below resonanee.

Pif!Ure 6.6.2. Top vieuw of a three-port circulator.

"be turning of the ';l8.ve:fronts is caused by the fact tJ1at for

different positions along a wavefront in the ferrite material

the wave is influenced in a different way. Figure 6.505 gives

an indication for this. 'rhe H-field is turning clockwise for

y=y0' turning counterclockwise for y=-y0 end not turning 'ou. t

linear varying for y=;b.

i'he wavefront is turning such that pOvver, insertec1 at one ï)Ort,

zoes out at the next port, as shows figure 6.6.2.
One application of the circulator is shown in paragrap~l 6.8.

~ Power measurements

At low frequencies power is usually determined in terms of

voltage, current aud phase difference between voltage and

current. These are qlanti ties which earl be measured easily at

these frequencies. However voltage and current arejquantities

difficul t to define snd to measure in case of waveguide trens

mission. T}lerefore power measurements at microwave frequencies

have to be performed in a different way from these at lmv

frequencies, where power measuring instruments determine the

product of voltage, current and power factor.

'rwo methods aften used to measure microwave power are:

1) tbe calorimetrie method

2) the bolometric Method.

With tne first method power is dissipated in a load ano the



-248-

ternperature riee of the load is measured by measuring the tem
perature rise of a cooling medium which is circulating around
the load. This temperature rise is a measure for the power
dissipated. This method is usefull at high power levels~

The second method employs a bolometer and is used at low power
levels. This is a device of which the resistance changes when
it absorbs electromagnetic energy. The change in resistance
is a function of the power dissipated in the device. Bolometers
are usually classed as:

barre t ers and
thermistors.

This classifieation is not strictly enforeed since the common
usage of the term bolometer refers to the barreter class only.

The barreter has a positive temperature coëfficient. This
means that the resistance inereases with an increase of tempera
ture. The thermistor on the contrary has a negative temperature
coëfficient. The resistance change of both elements iS,large
enough to be measured accurately when small power changes oecur.
The sensitivity of a thermistor ean be for exemple 25Jt/mW.

A barreter ( or 'bolometer') consists of a thin platinum wire
suspended between two eylindrical terminations. The whole
assembly is sealed inside a cylinder which is transparant to
microwave radiation, figure 6.7.1a. The capsule is placed across

o~~-o
platinum wire

Figure 6.7.1 a. Bar-reter

n""l In
-I""'"

-~

",.

Pigure 6.7.1b. A barreter placed
across a waveguide.

a waveguide, fi~lre 6.7.1b.
The platinum when cold has a low resistance; too low in faet

to make a good match in the waveguide without elaborate matching
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techniques. Therefore a bias current is passed through the wire

to raise its resistance to a suitable value for matching, which

is from 50 to 400 ohms with 200 ohms being most common.

A thermistor consists of a small bead of semiconducting material

mounted between two wires as illustrated in figure 6.7.2. The

semi-conducting material

Figure 6.7.2. A thermistor element

bead is coated with 8. thin film of glass which makes the assembly

strong and heat resistent. 'rhe thermistor is more robust than

the barre ter. Beads large enough to allow dissipation of 200 ~7

have been made. It is not so easily damaged as the barreter.

This is also due to tne fact that the thermistor resistance chan

ges rapidly in case of E''-'.YJ. accidentF1.l overload. T11is causes e,
;'.igh VS'n to exist because the thermistor is then mismatched to

the line a:QCl a ;:Jortion of tl1e apJlied power ,,"viII Dever raach the

therr,1istor becsuse i t is re:rlected. The therlTIistor is also more

sensitive than tj~,e barreter 9.nd requires hi.a:her bias current.

It is usually biased to 100 or 200 ohms. The hip;h sensivity C811

create difficulties at low power levels since tbe element also

resnonds to temperature v2riations.

;Jependlng upon the specific apDlication ::m advant8,ge or dis

8i:vo.ntaP:'e of tbe thermistor is that because of tbe tl-Ier~n'?cl iner

tion, it'-acts slmvly ( tJ.1e fastest time con:tants are in tbe

order of half 8.second) wLereas the barre-cer is reacting :-{I'J.ch

more faster (tü,econstants to -1 00.,Msec). Sa 'Nhenleasuring

average power t>e thermistor CPD be used, 1;"Jhile in Cs':"c;8S v/here
. -, t . . t J.. t'" .... . e 'raplcL ooserva lons are lmpo-'.' an v 11e Jer:ce vGr lS 'J,s o.

\n ?clvC',nte.p:e of tt,e IJarreter is that t]:-:~e variation of the 1"8

sistence of i ts pL1tins. '.'lire follovrs a '.7ell-1.movm law. So the

bolo:Tlcter chnracteristic is prec1ict2.ble nDd tl-:e Derform::mee of

thc barreters is more reDroduc~)le.

Thc measuring method in which thc bolometers orten are used

is j11ustrF.rl~e inE'ig;ure G.7.3.
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I=ampere meter
G=galv9Xlometer

~----i).~ R,o
~oVlave

energy

...I..-L. battery

,,-, . c 7 ft "I~r' J.. tb' 'l f' . h
!~gure Oa ad' :l. ilnealJS one rlüge 0 wnlC, one arm
is a bolome er.

The bolometer onerr:ttes in one [i,rm of a i;heatstonebridge. '1'he

bridge is supplied with power from a b'9,ttery tbrough 8.n ampere

meter and an ad.iustable resistance Ra. In absence of micrmvave

pmver, tbe bolometer resistance is set to beüance the bridge hy

adjuBting the power supplied to the bridge. Under o?la.I1ce condi

tions no cl..l.rrent flovvs through the galva~ometer. If microw2.ve

power is su]~lied to the bolometer, the bridge clreuit beeones

unbalanced because of the change in the bolometer resistanee.

The power supplied to the bridge is then adjusted to reb~12nce

the bridge ::md this dlange in d.e. power is 3, measure of tl1e

micrm-;ave power.

QUJ~STION 6.7.1 .7hat is the condition ~:or bridge balonee Hl

figure 6.7.3 ?

The power meter avail,<:j,ble for tilis experiment uses a tloermistor

RS measuring element. This element is fit in aholder, the

'thermistor heau', ';,'hich contains also the 'temperature compeYI

sating' thermistor. '['he therrnistor head J'las to be eOlll1ec~~od to

the waveguide by means of a coax-to-wav8;J,uicle tra::1si tion ,8e,'ucc:

tl1e input com1ection of this l1e3.d is eoaxïr31.
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In the pmver peter i tself en elaborated circuit is usecJ \v11ich

rescü ts in en automatic . o[l.lancing of a bridge 3nd a direct

ree.din'"; on é3. meter of the Ilû".-rer 8.nplied to the tllermistor.

'211e [-dm of tbe V'i8.veguide system of the transmi ttinr': part of the

microwave link .adura-Surab"J.ya is to get tV!O signals ['.t dif:ferfl1t

.c'requencies tral1s:ni tted at the same time. At the receiving side

of the link the received signal has to be split into the two

signnls of different frequencies. A 'N8VeCl.'Uide system as ilJ.ustp",,-
T ., .... • r:. .., 1 . 11 1 . t' ."eu ln :,:lgure \.).'~'. 7vl _ rea lze nlS.

T

from
antenna--. --+

to antenna

f/I B1 frf B2

R=receiver
T1=transmitter at a

frequency f1
T2=transmitter at a

frequency f2
I=ferrite-isolator

B1,B2=band-pass filters
C=circulator

TR=eoax-·to,,=vlaveguide
transition

Fiç;ure 6.f~.1. J\ ·;,-~r~:L"vegl.lld,e s:-:lsterG t1.1at :ce~~,li:,e8

'frenuency diverAityl.

11j1e ferri te-isolators are used to proteet the -c1'e..nA~Tü tte:cs for

reflectionA 71hicIJ nav occur vvi thin tI-1e [ryste;-;l.

6. • 1 •

'1iP.t'üllSt be tr;e reeonance frequency of' ti~C

hn11d-paRS filters ?

a) 8"".('11).1'e the 8ttenuP.tion of tlle Ce1'J~ite-isolator in ti1e :');:è,[JS- 2,.n(=.

in the E~ top dire ction 8.t cl ir.torent frerjuencies. TT S8 '\:;118 fol10\'!i 'It'·

,'cac~l1ril1? set-ui):



requency
generato_'----'--"-

-252-

:............,._I__~-·····:
,,;- __ .. _._._ ,

; power
I meter

• I, ._ol

TR=coax-to-wave
guide transi tio

D=directional.
coupIer

I=ferrite-isolato

::'i'~urG 6.[).2.;et-uD to T;:easure the atte:nuation of the
ferrite-iso1ator.

Dy using the ouput on t.l:te secondr::ry arm of the directior12,l

couTJler tne outmt Dower of the ~enerar;or Céln be determinecl.

power P1eter can oe connected ei ther to rrH 1 or TIl. 2. :m open

co-,:,:xi "I cOTlnector C8'(i be termindted Vii th Do coaxial laad.

~;:o oçerate the power meter end tl1e frequency Generator ins truc

tions 2re nrovided \ivith tlleseapparatus.

b) ~une tne ba~d-p~ss filtér at a frequency of 4012 Wlz. Use the

L'leasuring set-up of :ïgure 6.8.3.

frequenc
generat ,-----.HHl l-Q

I B , TRr - - - - - - - - - r- --
-_.I

power
meter

TR=coax-to-waveguide
transition

D=directional
coupler

I=ferrite-isolator
B=band-pass filter

Fi c';ure 6.[3.3. Test set-UT) tomeasure the 8,ttenuati on of tme
jcnd-nBss filter.

) l,easure also t~le attenuation of the bm1d-nass filter (3,S ?unctio",

of tbc frequency by USi110 the test set-up of :rif':'lre iS .1.1.

,) netermine Lhe attenn8.tion bet\\'een ,'\ and B o'F' tl1e WrJVer:llide syst8r:,

of figure 6.8.4.
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power
meter

B

&-.
mR I
1. I

I

I

Llaad

I

A

TR

ï---------Uf.. 1 . F

TR=coax-to-waveguide
transmission

D =directional coupIer
I =ferrite-isolator
C =circulator
F =band-pass filter

freq.
genera
- to

Figure 6.8.4. ':Javeguide system to be measured.

In case we have en ideal isolator and an ideal circulator (no
losses in the pass-direction) we have measured novv the retu.rn
loss of the band-pass filter. Irhe return-loss is clefinedas the
ratio of the incident power Pi to the reflected power Pre If we
express this ratio in dB we get the return-loss R in dB:

R = 10 log Pi (dB)
Pr

Derive arelation between the attenuation of a device anel the
return-losse
Calculate from themeasurements done at c) also the return-loss
as function of the frequency.
Draw in t~]e same graph tbe results of these calculations and the
measurements performed at d).
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Literature-

Some books containing more informstion about the subjects dis
cussed in this practical training instruction are listed below.
Sinee this practical training is ment for students of FTE the
books which are choosen are present in the FTE-l1brar,y.

The first three books give sn introduction in microwave theor,y
and in practical messurement tecbniques without giving sn ex
tensive mathematical treatment of the different waveguide com
ponents except for the normal wsveguides.
In the latter two books mathematical techniques are trested to

describe the propagation in more complicated waveguide structu-
res.

1 Introduction to microwaves
G.•'J~Wheels
Prentice Hall Inc.

2 Introduction to Microwave Theory and Measurements
A.L.Lance
McGraw-Hill.

1 Microwaves
A.J.Baden-Fuller
Pergamon Press.

! Foundation for microwave engineering
R.E.Collin
McGraw-Hill.

2 Field Theor,y of Gulded Waves
Robert E. Collln
McGraw-Hill.
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