
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een ruisopstelling voor microgolfoscillatoren : De laagfrequente impedantie van de Baritt
diode

van de Vrande, J.M.G.J.

Award date:
1973

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/b5d0256f-0806-4a00-ab95-0285a020b864


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Deel I: Een ruismeetopstelling voor
microgolfoscillatoren.

Deel 2: De laagfrequente in~edantie

van de Baritt diode.

TECHNISCHE HOGESCHOOL
EINDHOVEN

S:~~~~~T~~~~~:: ,

J.M.G.J. v.d. Vrande EEA/115/'73

Verslag van een afstudeer-
werk verricht in de vakgroep
EEA o.l.v. prof.dr. H. Groendijk
coach: dr.ir. W. Versnel.
6/6/'72 - 20/4/1973.



0-1

INHUUDSOPGAVE

Samenvatting 0-3

4.4 ~~etresultaten:

4.6 Conclusie

5. storingen

gegevens uit de literatuur

1-1

2-1

2-1

2-4

2-5
2-13

3-1

3-1

3-2

3-7

3-9

4-1

4-1

4-2

4-3
4-4

4-5 ','

4-7

4-11

4-12

5-1

2. Het meten van AM en FM ruis

2.1 De balansmengtrap

2.2 De diodes

2.3 De versterker

2. l+ De meetopstelling

3. Het AM en FM ijksignaal

3.1 Het principe

3.2 Afleiding van het zijbandvermogen

3.3 De modulator

3. 4 De ijkopstelling

4. De metingen

4.J. De bron

4.2 De 3 dB methode

4.3 De meetprocedure:

DEEL 1: DE RUIS-MEETOPSTELLING

1.. Inleiding

AM ruismeting

FM ruismeting

AM ruis

FM ruis

4.5 Vergelijking van de meetresultaten met

Vervolg inhoudsopgave op blz. 0-2



•

0-2

Vervolg inhoudsopgave.

DEEL 2: DE BARITT DIODE EN ZIJN LAAGFREQUENTE IMPEDANTIE.

6. Inleiding 6-1

7. Het gelijkstroomgedrag van de msm baritt 7-1
7.1 De bari tt in evenwicht 7:'1
7.2 De baritt bij aangelegde s~anning 7-2
7.3 De stromen in de baritt 7-5
7.4 De J-V karakteristiek 7-7
7.5 Verschil tussen msm en pnp bar,i tt 7-8

8. De laagfrequente impedantie van de

msm baritt 8-1
8.1 De impedantie voor VRT < V < VFB 8-1
8.2 De impedantie voor V> VFB 8-1
8.3 Impedantieberekeningen 8-2

--8.4 Impedantiemetingen 8-3
8.5 Conclusie 8-6

Literatuur 9-1

Bijlage



0-3

SAMENVATTING

DEEL 1:

Beschreven wordt een meetopstelling om de ruis van een micro

golfoscillator te meten. Er wordt daarb~ onderscheid gemaakt

in AM ruis en FM ruis die respectievel~k het gevolg zDn van

amplitude en frequentievariaties in de oscillatiefrequentie.

Deze AM en FM ruis worden in de meetopstelling elk apart geme

ten: de AM ruis door het signaal aan een diode toe te voeren,

die de amplitude variaties detecteert, en de FM ruis door het

FM signaal om te zetten in een AM signaal door het 90° in fase

verdraaien van de draaggolf ten opzichte van de z~banden, en

daarna dit AM signaal met behulp van de diode te meten.

Er wordt daarb~ gebruik gemaakt van een zogenaamde ~kopstelling

waarmee een bekend AM of FM signaal ingesteld kan worden, en

waarmee voorkomen kan worden dat diverse systeemgrootheden

expliciet uitgerekend moeten worden. B~ de ruismeting wordt

dan door middel van deze Dkopstelling het vermogen aan de uit

gang verdubbeld. Het toegevoerde z~bandvermogen, dat in de Dk

opstelling kan worden afgelezen, is dan gel~k aan het ruisver

mogen in een bepaalde bandbreedte.

Enige metingen aan enkele microgolfoscillators z~n met behulp

van de beschreven opstelling gedaan, en deze z~n in overeen

stemming met gegevens uit de literatuur.

Tot slot worden dan nog enige moeil~kheden die zich in deze

opstelling voordeden aangeduid, om onjuiste metingen in de

toekomst te voorkomen.

DEEL 2:

Naast het verwerven van inzicht in de werking van de baritt

diode is een poging gedaan de laagfrequente impedantie als

functie van de spanning van een msm structuur te berekenen en

in overeenstemming te brengen met de gemeten impedanties.

Dit is niet helemaal mogelijk gebleken. De oorzaak daarvan

moet gezocht worden in het feit dat van de onderhavige baritt

geen gegevens bekend z~n.
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1. INI,EIDING

Het vermogensspectrum van een microgolfoscillator ziet er in het

algemeen uit als in fig.l. Behalve de gewenste frequentie ~,

worden er ook andere frequenties opgewekt die in de buurt van Wc

liggen en tezamen aangeduid worden als ruis. Het vermogen in deze

ruisziJbanden is klein vergeleken met het vermogen van de draaggolf

maar de grootte ervan is van belang voor het beoordelen van de

kwaliteit van de oscillator.

- ....

De ruiszÎ,]banden kunnen we scheiden in AM en FM componenten, hetgeen

aannemel~k is als we bedenken dat een oscillator zowel amplitude

als frequentie variaties zal vertonen. De ziJbanden kunnen we dan

ook zien als een modulatieprodukt van een ruisvr~e oscillator met

een serie laagfrequente signalen.

Het vermogensspectrum kunnen we verdelen in een aantal gebiedjes,

elk met een bepaalde bandbreedte B. Het ruisvermogen in zo'n

gebiedje is dan voor te stellen door een equivalente sinusvormige

spanningsbron met eenzelfde effectieve spanning en eenzelfde

gemiddeld vermogen als in dit gebiedje. De frequentie van deze

bron is geliJK aan de frequentie Wn in het centrum van dit gebiedje.

Het totale zÎ,]bantlvermogen volgt dan door sommeren van de vermogens

van de bronnen over het gehele frequentie bereik. De spanning van

deze bron wordt gemeten door de z~banden in frequentie omlaag te

transformeren en deze dan m.b.v. een selectieve voltmeter (band

breedte B) te meten. Hiervoor z~n 2 methodes denkbaar:

1) De directe: de zijbanden worden gemengd met Wc en de laagfre

quente mengproducten worden gemeten, lit.~,3,4,5,]

en 2) De heterodyne: hier wordt eerst naar een middenfrequentie

gemengd, vervolgens versterkt, en dan weer gemengd

met de midden frequentie zelf, waarna het laagfre

quente signaal overblijft,lit.[lO)
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B~ de ~irecte methode is een lokale oscillator overbodig, maar

deze is alleen geschikt voor niet te kleine vermogens. De tweede

is geschikt voor kleine vermogens maar daar kunnen meer moeilijk

heden optreden, met name FM naar AM conversie in de middenfrequent

versterker [3]. vJaar, wat het signaalvermogen betreft, de grens

ligt tQssen deze twee methodes is (nog) niet duidel~k. Hieronder

wordt de eerste methode toegepast.

De equivalente ruisspanning V b~ de frequentie.we~~~ kunnen we
n

scheiden in zuivere AM componenten plus zuivere FM componenten.

(Hierb~ worden zeer kleine modulatie indices verondersteld.)

Zie fig. 2.

.....

r+

-~
ol.

Immers, de spanningsbron V interfereert met de draaggolf en voor
n

de resulterende spanning kunnen we de volgende uitdrukking op-

/r. i

schrijven:

waarb~ B'l.

(Fig.3)

vet) = Re [vcexp(j"'~t) + Vnexp d(~ .. ...,'t )t+ e,..}1
het faseverschil is tussen beide signalen.

Voor V «V is dit te herleiden tot:
n c }

vet) = Vctl+~COS(~é"'~)r cosl~é+~sin(~é.6',,)

= V ( t ) cos (~ t "'" ~("'J) •
en

Dit signaal is duidel~K AM én FM gemoduleerd.

Deze AM en FM componenten worden apart gemeten en leveren zo

indirect het ruisvermogensspectrum. Het is duidel~k dat ook

b~dragen geleverd worden door de ~bron b~ de frequentie Gc.i.-W",.

Ir 1.
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Om nu de AM componenten te meten voeren we het signaal toe aan een

diode. De gel~kspanning over de diode is afhankel~k van het opval

lende vermogen. Als gevolg van de draaggolf staat er over de diode

een bepaalde gel~kspanning. Het variëren van het opvallende ver

mogen t.g.v. de amplitude modulatie heeft een wisselspanning

aan de ui tgang tot gevolg. Deze wisselspanning ~ V kunnen we b~
rms

frequentie ~ en bandbreedte B meten, en voor de verhouding van het

vermogen in de z~bandjes ter breedte B bij de fréquentie w~(fig.l)

tot het vermogen in de draaggolf is dan af te leiden: (lit. 1)

PAM = Vermogen in AM z~banden

P Vermogen in de draaggolf
c

= 1 11 Vrms 2
4" ( SP )

c

P.
~n

, de helling van de grafiek V
dc,uit

Hierin is S= AVdc,uit
L\P.

~n

in het werkpunt P •
c

We meten echter, behalve de ruis van de bron, ook nog ruis die ont-

staat in. de diode en versterker (systeemruis). Om deze te kunnen

onderscheiden van de bronruis worden 2 diodes toegepast (de manier

waarop, zullen we zien in hoofd~tuk 2.1), waarvan de uitgangsspan-

ningen opgeteld of afgetrokken kunnen worden. Tellen we deze op

dan meten we V
l

+
2

= bron- plus systeemruis, terw~l bij aftrekken

V
l

_
2

= systeemruis gemeten wordt. Als de versterker een versterkings

factor G heeft (die afhankel~k van ~~ kan z~n), dan is dus:
\ I 2' 2 1

.d V (B) d Vui t (B) V Vl +2 -Vl _2
rms == G = G

..

en: P
AM AV 't(E) 2 V2 _V2 '.

1 (u~ ). 1+2 1-2
= 4" )2P GSP

~ (GSPc c
c

(Voorde afleiding van alle genoemde en nog te noemen formules:

zi e Li t.[+] )•

Een FM signaal kunnen we omzetten in een Ai'l signaal (en omgekeerd)

door de draaggolf t.o.v. de zijhanden 90· in fase te draaien zoals

geIllustreerd wordt in fig. 4.
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Hoe dit verwezenlDkt wordt zal blijken in hoodstuk 2.4, maar het is

dan dus mogelijk op dezelfde manier als bij AM ruis, de verhouding
PFM te meten. Het is echter gebruikelijk het z~bandvermogen cl.m.v.p

c
een zogenaamde frequentiedeviatie ~f op te geven. Het verband

rms
wordt gegeven door:

= Vermogen in FM zDbanden =
Vermogen in de draaggolf

Heeft bv. een bron een bepaalde 6f ,gemeten bij de frequentie f
rms n

in een bandbreedte B, dan is het ruisvermogen in deze bandbreedte

gelijk aan het vermogen dat gemeten zou worden in ~~n zijband als een

ruisvrije bron van gelijke frequentie en gelijk vermogen frequentie

gemoduleerd zou worden op f Hz met een frequentiedeviatie van
n

d f Hz.
rms

Analoog aan de

Noemen VJe deze

resp. voorde

AM meting kunnen we ook hier 2 spanningen meten.

Vi_2 resp. V
l

_
2

voor de bron- plus systeemruis

V,2 V2
systeemruis, dan is: PFM 1-2- 1-2

=
Pc 4(GSP )2

c
. Iv,2 V2 I

en dus: Ä f = V 1-2- 1-2 ~
rms 2SGP . Il

c

Dit resultaat is echter alleen geldig waar het te gebruiken filter

om de draaggolf uit het signaal te filteren geen invloed meer heeft

op signalen bij de frequenties waarbD gemeten wordt. Dit is het geval

voor frequenties groter dan de frequentie bij het 3dB punt van het

filter.
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waarin S een gevoelig
e

Ll f rms

Beneden het 3dB punt is: VV,2 _V2 .,
1-2 1-2

GS
c

heid voorstelt die bepaald zou moeten worden door een bekende

frequentiedeviatie toe te voeren, en de b~behorende uitgangsspan-

. uitgangsspanning diode )
n1ng te meten. CSc = bekende frequentiedeviatie

In deze formules komen de grootheden S,S ,G,P voor, waarvan we
c c

de waarde nader zouden moeten bepalen om de grootte van de ruis

uit te rekenen. Door in de opstelling echter een ~kopstelling

op te nemen, en het toepassen van de zgn. 3dB methode, is het

expliciet bepalen van deze grootheden niet nodig, zoals zal

bl~ken,in de hoofdstukken 3 resp. 4.2.
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2. HET METEN VAN AM EN FM RUIS
• 2.1 DE BALANm.mNGTRAP_[B]

De balansmengtrap bestaat uit een hybride ring en twee diodes die

elk in een arm van de hybride ring z~n geplaatst. Zie fig.5.

De hybride ring (ook wel rat-race genoemd) komt overeen wat de

eigenschnppen betreft met de magic T, maar de aansluitingen liggen

allen in een plat vlak. De aansluitingen op de ring z~n van het

E-plane type. De aanduidingen E en H arm komen"overeen met die van

een magic

De verstroolngsmatrix S:

CD @ é
0 0 1 1

S ..::.;L 0 0 1 -1
=

1(2 1 1 0 0

1 -1 0 0

Ir· 5"

De ingangssignalen stellen we voor door a.(t), en de uitgangs
1

signalen door b.(t) waarb~ i=1,2,3,4. Dan is b=Sa.
1 - -

Het in amplitude en frequentie gemoduleerde signaal voeren we

toe aan poort 3 en wordt voorgesteld door:

a
3
(t) = Re Lcoexp(jC4l-t) + cli exp(j(~1'<c/,,)t) + exp(j("-'.. - ,,)t) J+

c 2 {exp (j ( "-'e ....... ) t) - exp ( j ( ......., - " ) t) H.
Hierin is Co een maat voor de grootte van de draaggolf, cl voor de

AM componenten en c 2 voor de FM componenten, (voor kleine modulatie

indices) •

Voor het signaal in arm 1 vinden we dan:

bI ( t )=/(,[- j / V2 •a
3

( t )f
= +1/(2' [cosint<{t + cl{sin("",~.....,,,)t + sin(<vc- )t} +

c 2 {sine ""'c. ......... ) t - sin (""c - " )t f1 .
De spanning over de diode zal in het algemeen als volgt van bl(t)

2
afhangen: vlet) = kO+klbI(t)+k2bl(t)+ •••••••

In dit geval zijn we alleen geIn teresseerd in de termen met 4{ •
2Deze zijn afkomstig van de term k

2
b

l
(t). De hogere machten van

bl(t) worden verwaarloosd en de lagere machten laten we buiten

beschouwing. De uitgangsspanning van diode 1 wordt dan:
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sin kit } +

Sin"'i t }

VI (t) = cocr t sin(t<{.,,'v,,)t sintv.:t + sin( '<-'''-&<.''lh

cOc 2 t sin(w( "''''''"h sint<-'c t - sin( ......, -~)t

= tCOcI t cos &<{t + cos(-t<.7",t)}+

~-cOc2 ~ cos """ t - cos( -~ t)}+ termen met (2"'E tw.. )

= ctc coswt
. 0 I 'I

met cO=k2cO
In deze uitdrukking komt geen term met c 2 meer ~ooro Er is dus geen

b~drage t.g.v. de FM componenten.

Voor de spanning over de diode 2 gaat de afleiding geheel analoog;

+ diodelruis

+ diode 2ruis

v2 (t) = Co Cl cos~... t

De uitgangsspanning van diode 1 is: cocr cos~t

De uitgangsspanning van diode 2 is: cOcI cosw..t

Na het versterken z~n de uitgangsspanningen:

vi-' = G(cÜcI cos'"':, t + diodelruis) + versterkerlruis

v2 = G( cOC I cos ...." t + diode2ruis) + versterker2ruis

Deze spanningen worden hierna opgeteld of afgetrokken, en als we

geen correlatie tussen de ruisspanningen veronderstellen levert dit:

v
l

_2 = vi-v2 = G(diodelruis + diode 2ruis) + verstOIruis + verst. 2ruis

= systeemruis

v1+2 = vi+v2 = 2GcOclcos~"t + systeemruis

En de spanning t.g.v. de AM ruis van de bron is dan:

vAM = Vvi+2-vi_2

Om de FM ruis te kunnen meten Voeren we het signaal zonder draag

golf toe aan poort 4, en de draaggolf zelf aan poort 3.
Het filter dat de draaggolf verwijdert veroorzaakt een frequentie

afhankelijke fasedraaIng c9'l. aan de z~bandcomponent b~ L<{"~ en - ~

b~ ~-~" ° Het faseverschil tussen draaggolf en de z~banden noemen

+ sin« _c..> h- &9...) }

- sin « 0:. - h- 61...) } ]

+ cle xp ( j ( ( '4 -~ ) t - e,,) ) +

- c
2

exp( j « '-{ -~,,) t- B,.)) }

+ Clt sin « wc'" w" ) t+ G',,)

+ c 2i sin( (wc ........,,)t+ tï',,)

iswe Çt' • Dan

a
3
(t) = Re

a 4(t) = Re

f Coexp ( j ( "-'l: t $1') ) j
tclexp ( j «G<{ tAJ... ) t + P" ) )

c
2

exp ( j( ( .....0:. .. cJ,,)t+ 61,,))

Het signaal in arm I is dan:

bl(t) = 1/V2 [Cosin('-t{i.. 4P)
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En de spanning over diode I is nu, onder weglating van onbelang

rijke termen:

vICt) = -tCOCI i cOSCf -C'<{t.fq,)) + cosCf +'4,-t ... q> J
+ iCOC2 [cosCr -C~~t' ... €?,)) '- cosCr +~i+q,))

=. cOcI cos ft' cosC "".. t .. ~) + cOc2 sin f' sinC~i... ~)
....... -v- --- ..... ~

AM term FM term

Als we nu met een fasedraa1er f geltk aan 90~ maken, wordt er alleen

een spanning t.g.v. de FM componenten gedetecteerd:

G maal versterkt waarna we deze van

+ sin CC Gve -"".. ) t- 6J,,) /

sin CCc.q -.v.. )t- &,..))]
en voor v

2
Ct) volgt dan,

v
2

Ct) = -cOc
2

sinCw.. t~~)

Deze spanningen worden weer

vICt) = cocz sinC~t·~Gl,.,)

In arm 2 staat het signaal

b2 Ct) =1/rfZ[CosinC~-t"'f) - cltsinCC«7e-l<-q )t+ P,,)

- c21sinCC'-<{,. .......,Jt+ &...)

metf=;:

elkaar moeten aftrekken om een spanning t.g.v. de FM componenten

over te houden. We meten dan:

vl_2
= 2GcOc Z sinC~~t~~) + systeemruis

Deze systeemruis meten we door arm 4 tijdel~k af te sluiten met een

absorptiewig, en de versterker in de stand aftrekken te laten.

De uitgangsspanning t.g.v. de FM ruis is dan:

vFM = VVi:2- vi_2'

Aan arm 3 kan ook het oscillatorsignaal zelf, inclusief de ruis

toegevoerd worden. Doordat de versterker immers ~n de stand aftrek

ken staat wordt de ruis in het oscillatorsignaal in arm 3 niet

gedetecteerd.

De gebruikte methode om de FM ruis te meten zou ook bruikbaar z~n

voor AH ruis meting. Immers, als we,! =0 instellen wordt alleen de

AM term gedetecteerd. Fikart [4] laat echter zien dat dit ten koste

gaat van de nam/keurigheid, Haarvoor het filter aansprakeljjk is.

Bij de hier besproken AM meting wordt dit filter niet gebruikt.
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-Z.Z DE DIODES

De in de opstelling momenteel gebruikte diodes z~n van het punt

contact type. De gel~kstroom die hierdoor loopt wordt bepaald door

het opvallende vermogen ( ca f mW per diode), en de weerstand waar

mee de diode is afgesloten (lk5). Deze stroom is momenteel ca O,Z

mA, zodat de diode in het lineaire gebied werkt. De diodes z~n gepaard.

Andere diodes die hiervoor in aanmerking komen z~n backward diodes

en Schottky-barrier diodes.

Een belangr~ke factor b~ de keuze van de diodes is de hoeveelheid

ruis die deze produceren, met name de l/f ruis. Deze is bij point

contact diodes tamelijk groot vergeleken met de beide andere. Het

kleinste is deze bij backward diodes maar deze bezitten een groter

conversie verlies en een onzekere levensduur. Schottky-barrier

diodes hebben ook een lage l/f ruis en komen voor de rest OVereen

met point contact diodes, zodat deze te verkiezen zijn.

De ruis is ook nog afhankelijk van de stroom door de diode. Door

eventueel een voorspanning aan te leggen is de diode optimaal in

te stellen.

Bij het ontwerpen van de versterker dient i.v.m. de versterkerruis

rekening gehouden te worden met de zgn. videoimpedantie. Dit is de

impedantie voor de laagfrequente signalen. Deze bedraagt voor backward

diodes ongeveer ZOO ohm, en voor beide andere types ongeveer 500 ohm.

Literatuur: [4],&].
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2.3 DE VERSTERKER

Hiervoor kunnen we de volgende eisen opstellen:

1) versterkingsfactor 60dB

2) zo breed mogel~k frequentiegebied; wenselDk is van 1 kHz- l MHz

3) binnen dit frequentiegebied moeten de signalen opgeteld en

afgetrokken kunnen worden

4) in verband met de frequentie afhankel~ke conversiefactor van de

diodes, die voor beide diodes verschillend ~an z~n, moet de ver

sterking van een van de signalen regelbaar z~n

5) een ingangsweerstand die groot is vergeleken met de videoimpedantie

6) een lage ruis, vooral b~ gebruik van backward diodes.

Uitgegaan werd van een ruisarme operationele versterker (TBA 120).

De beide signalen worden eerst afzonderl~k versterkt, waarb~ de

versterking van een van de kanalen regelbaar is. Daarna worden de

signalen opgeteld of afgetrokken. Om complicaties te verm~den

gebeurt dit in 2 afzonderl~ke schakelingen. Zie blokschema fig.6.

wordt met transistoren gedaan i.p.v. met operationele versterkérs

omdat deze met name b~ de hogere frequenties daar niet geschikt

voor bleken. Deze schakelingen versterken ook nog eens 20 dB.

De weerstandswaarden z~n laag gehouden i.v.m. bedradingscapaciteiten

en gezien het wensel~ke frequentiebereik. Om oscilleren van de

versterkers tegen te gaan worden de voedingsspanningen op diverse

plaatsen ontkoppeld. (Deze condensators zljn niet in het schema

aangegeven. )

Enige toelichting behoeft de weerstand. van 150 ohm nog die opgenomen

is tussen de niet-inverterende ingang van de operationele versterker

en aarde. Deze dient om de genoemàe ingang van de benodigde ingangs

stroom te voorzien, en wo~dt meestal gelDk gekozen aan de weerstand
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die de inverterende ingang met de aarde verbindt. Later zal bl~ken dat

deze weerstand een ongunstige. invloed heeft op de door de versterker

geproduceerde hoeveelheid ruis.

De afregelprocedure van het geheel staat op blz. 2-8.

De resultaten van de versterker staan in tabelvorm op blz.2-9, en

in grafiek vorm op de blzn. 2-10 en 2-11.

Conclusies:

1) De 3 dB bandbreedte van de voorversterkers loopt van 700 Hz tot

900kHz voor de ene, en tot 550 kHz voor de andere. Het gedrag

van de operationele versterkers is b~ de hogere frequenties

zeer grillig.

2) Er wordt alleen correct opgeteld en afgetrokken in het frequentie

gebied tussen 100 Hz en 100 kHz. De versterker is bruikbaar tot

aan 500 kHz en eventueel b~ 1 MHz~maar in het gebied hiertussen

beslist niet.

Een en ander vloeit voort uit de gebruikte operationele versterkers

waarvan de ampitude- en fasekarakteritiek b~ hoge frequenties grote

onderlinge verschillen vertonen.

, Door afregelen van Rl b~ deze frequenties.
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AFREGELEN VAN DE VERSTERKER

1) VI = V2 = 0,3 mV

2) Met behulp van Rl wordt V2 gel~k aan Vi gemaakt

3) Vl _2 afregelen op minimum met behulp van R2
'+ ) V = ° en V2 = 0,3 mV (opnieuw instellen:)1 .
5) V

l
_

2 aflezen

VI +2
afregelen op deze waarde met behulp van R

3
6) VI = 0,3 mV en V2 =° (opnieuw instellen:)

7) V
l

_
2 aflezen

Vl +2 afregelen op deze waarde met behulp van R4

AFREGELEN VAN DE VERSTERKER IN DE OPSTELLING

Met behulp van Rl is de conversie factor van de diodes te corrigeren.

Daartoe voeren we een amplitude gemoduleerd signaal toe aan de

balansmengtrap, zetten de versterker in de stand aftrekken, en

regelen met behulp van Rl af op minimum uitslag van de selectieve

voltmeter (die eerst op de frequentie waarmee gemoduleerd wordt

is afgestemd).

CONTROLE VAN DE VERSTERKER

De versterker is eenvoudig op de juiste werking te controleren

door VI óf V2 t~del~k gel~k ° te maken; omschakelen tussen

V
l
-2 en Vl +2 mag dan geen verschil in de uitslag te zien geven.
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MEETRESULTATEN VERSTERKEH

VI = V2 = 0,3 mV

f VI VI Vl _2 V1+21 2
kHz mV mV mV mV

0,1 4,3 4,3 6,9 85

0,2 8,3 8,2 7,1 165

0,5 17,5 17,5 7,6 350

I 25,0 24,5 7,8 490

2 28,5 28,5 7,4 570

5 30,0 30,0 7,0 600

10 30,0 30,0 7,0 600

20 30,0 30,0 7,0 600

50 30,0 30,0 7,0 600

100 30,5 30,5 7,4 600

200 32,0 32,0 8,7 590
410 40,0 38,0 510

500 37,0 35,0 36,0 440

600 25,0 10,5 280

700 35,0 120 690

800 530
1000 12,,0 11,5 24,0 240

'.

Hierbi,j
'.

is Vi = 100 x VI
VI = 100 x V22
VI _2 = 10 ( Vi - VI )

2
V1+2 = 10 ( Vi + VI )

2
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i ), maar ook door de bron
n

R t waarbij de geproduceerde
op .

ruis minimaal is.

DE VERSTERKERRUIS [t]
Nadat met deze versterker in de meetopstelling diverse metingen

waren gedaan bleek dat deze versterker nogal veel ruis produ-·

ceerde. Daarom werd dit aspect nader bekeken.

wordt bepaald door zijn ruis-De ruis die een versterker produceert

eigenschappen (opgegeven d.m.v. e en
n

weerstand. Er is een bronweerstand

Voor
----z
e =
~
1. =n
Voor

de TBA 231 wordt bij de frequentie van 10 kHz gegeven:

2.10-17 V2/ Hz en

2.10-25 A2/ Hz ..

R t volgt dan: R = e /i = 10 k~. Zie lit.6.op opt n n
De momentele situatie is geschetst in fig.8.

f.,,·8

lldB

dus R
s

R de ruisfactor F berekenen:
s

1/1

de noise figure NF: NF = 10 log F =

Vanuit de versterker zien we een bronweerstand R :
s

= ca 100..n...l/R = 1/500 + 1/1500 + 1/150,s
Volgens lit.6 kunnen we bij deze

e 2 + (i R )2
n n s

F = 1 + --·=-r4-:-k-"T"""R,......;;;;.".",;:;;-
s

Dit levert dan F = 13, en voor

Voor R = R wordt dit respectievelijk: F = 1,3 en NF = 1 dB.s opt
Door aanpassing is dan een verbetering in de signaal-ruis verhouding

'.

van 13 / 1,3 = 10 mogelijk (theoretisch).

We komen dan tot de schakeling als in fig.9

De bronweerstand is nu lk5 // 500~= 400~

Om deze 400~naar 10kAte transformeren is een transformator nodig

met een wikkelverhouding van 1:5.
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2.4 DE MEETOPSTELLING [11

De opbouw van de meetopstelling is schematisch aangegeven in fig.10.

JqlJ

,.;cAt kr7l'/ultnr

......'---- iso!.,tore'1 - ~

!(/~ctl'''e
Yo/tf""/,,.

I?'. /0.

Het vermogen P op punt A van het te meten sienaal stellen we in
c

m.b.v. de verzwakker a; en meten we m.b.v. de thermistorver-

mogensmeter. Het blok, aangeduid" met ijkopstelling, wordt behan

delt in hoofdstuk 3.

Voor AM metingen wordt de E arm van de mengtrap afgesloten met een

absorptiewig d.m.v. de golfpijpschakelaar. Het te meten signaal

komt via de H arm de mengtrap binnen, waarbij de stand v~~ de fase

dran.J:er f} niet van belang is. Met behulp van de selectieve volt

meter kunnen we dan bij een bepaalde frequentie f in een band-
n

breedte B de spanningen v
l

_
2

en v
l

+
2

meten.
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Voor FM metingen worden beide takken van de meetbrug gebruikt •
•

M.b.v. de kristaldetector, en de golfp~pschakelaar in de juiste

stand~ regelen we de trilholte (het filter) zo af dat de draag

golf verdw~nt, d.w.z. op minimum uitslag kristaldetector.

Daarna zetten we de golfpijpschakelaar in de andere stand zodat

het signaal zonder draaggolf de E arm binnen komt. De fase

draarer" wordt daarna m.b.v. een FM ijksignaal afgeregeld op

maximum uitslag van de selectieve voltmeter, waarbij de versterker

in de stand aftrekken staat. Als dan het te meten signaal weer

wordt toegevoerd meten we de spanning vi_2 • Als de E arm wordt

afgesloten meten we v
l

_
2

•

Voor beide metingen dienen we behalve de uitgangsspanningen ook

nog diverse systeemgrootheden te kennen zoals ook al bij de

inleiding bleek. Dit ~s te vermijden door het opnemen van de tk

opstelling waarmee we een bekend AM of FM signaal aan de meet

opstelling kunnen toevoeren. Tevens zyn dan Rl in de versterker

en de fasedraa1er t gemakkelijk af te regelen. Deze ~kopstelling

wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
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3.HET l~-FM IJKSIGNAAL

3.l.HET PRINCIPE [t.]

Het principe van de ~kschakeling is weergegeven in fig. 11. Met

deze schakeling is het mogel~k het z~bandvermogen van een AM

gemoduleerd signaal in te stellen, terw~l tevens door de draag

golf 90 D
t.o.v. de z~banden te draaien een FM signaal gevormd kan

worden. Het berust op de methode, nadat evenwicht is ingesteld,

het vermogen dat ontstaat door de brug uit evenwicht te brengen

door een bepaalde éxtra verzwakking in de z~tak aan te brengen,

te vergel~ken met het z~bandvermogen dat ontstaat door het moduleren

van de draaggolf. Er z~n dus 3 stappen te onderscheiden:

1) in evenwicht brengen

2) vermogen aflezen b~ een bepaalde instelling van al

3) d.m.v. de modulatiespanning het z~bandvermogen aan het onder

2) genoemde vermogen gel~k maken (al=O).

Afhankel~k van de t~del~ke instelling van al ligt dan het z~band

vermogen een bepaald bedrag onder het draaggolfvermogen. (bv. 50 dB

als a
l

=3,3 dB). Met al is dan het z~bandvermogen nog meer te verzwak

ken (tot 150dB onder de draaggolf), en m.b.v. de fasedraaier

is dan ook een FM signaal te maken.

Op de volgende blzn. zal een en ander afgeleid worden.

fr· II
/>IeP(.. /qf/~

$1'&("" i,,'f
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.n AFLEIDING
•

Beschouw fig.12.

8, <1"

Veronderstel een richtingskoppeling van A dB en een kruiskop

peling van B dB. De in de modulator optredende verzwakking reke

nen we onder a
O

' zodat in de modulator in het schema geen verzwak~

king optreedt.

De golf go wordt gesplitst in de delen gl en g2 ' en hiervoor geldt:

I

2

5

6

Evenzo

De golf g3 wordt gesplitst in g31 en g32 ' waarvoor geldt:

20 log :1J / = B dB 3
~,I

~~2 = Jg3~2 + Ig3~2 4

voor el die zich spitst in gIl en gl2

Ir'/20 log = B dB
IZd

jgl 12 = Igllt + !gl2f

eI stap:

Met behulp van a
O

en ~ ( al=O, geen modulatiespanning ) wordt

de uitslag van de vermogensmeter.op minimum afgeregeld. Op plaats

P is dan

2
e

tsap:

Met formule 5) volgt dan:

7

al wordt ingesteld op x dB, dan is dus:

Iq,;
20 log - = x dB

/ flip /
8
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Zie fig.13 voor de nieuwe si tuatie. p
• Cll C/t.,t.

~ ~ t '111
;Ilo

~
_..

~

I q~1

~

f Ç{

f,·IJ Y
91

""I :.Je

Op plaats P is er nu een resulterende golf g waarvoor
r

Stel verder

20 log /r,!/ = y dB 9

is I~% I 19,.1 /qu ( ~o
10dan = ::' /0

Iqr r IS'n I - I~H I
ook is 20 log 1~21 = x dB (vergelijk met 8))

I 19~11

ofwel ~= 10x/20 11
19~2 I

Uit 10) en 11) volgt:

20 log
( CJ4t. I

y = Iq,tI{gn/ -
I~~

= 20 log 1011:/10 / (10 ....h" _ I)

en ook x = 20 log /0 y/to/ ( /0 ylto - t) 12

Deze laatste uitdrukking geeft het verband aan tussen de stand van

al en het vermogen van gr ten opzichte van g12 op de plaats P

De meteruitslag wordt genoteerd: PO'

al wordt weer op 0 dB teruggezet (evenwicht).

3
e

ts ~:

Met behulp van de modulator worden nu.zijbanden gemaakt, waarbij

Verondersteld wordt dat de grootte en de fase van de draaggolf

niet verandert, zodat de meteruitslag op plaats P alleen te

wijten is aan het vermogen in de zUbanden.

Als we nu. de golf ten gevolge van de zijbanden voorstellen door

g5' en we regelen m.b.v. de modulatiespanning weer op de meter

uitslag Po af, dan geldt dus:
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/CJ,t /
20 log--- = Y dB (vergel~k met 9)). /~/

Door formule 12) wordt nu het verband gegeven tussen de stand

van de verzwakker al (in stap 2), en de verhouding van het

z~bandvermogen ten opzichte van de draaggolf op plaats P.

De verhouding van de z~banden die in het hoofdcircuit terecht

komen (g51) tot de draaggolf daar ter plaatse (gIl) kan nu

uitgerekend worden.

Zie fig. 14.

ff. /4

f"

/tt/ B/20
Ui t 5) volgt 11,,1 = 10

Samen met 6) levert dit: !gllF = !g12F.( lOB/la-1 )

Evenzo

en

Beide laatste formules leveren:

Voor de verhouding van de zijbanden tot de draaggolf vinden we dan:

/ d / /1'1 I t ~ 8/,0)
20 log.!..'!- = 10 log _11'_' = 10 log l&J,d /0 - 1

/15"1/ I~,/' 11n./1. (10
1/"'_1)

= 20 log 19., f + 20 log (loB/la-1)
f1n/

Dus 20 log /1fI/ = y + 20 log (loB/la-I)
/ fS"l/

De z~band-draaggolf verhouding w9rdt dus bepaald door de kruis-

koppeling en door y, welke laatste afhankel~k is van x.

Er is ook nog een verband af te leiden tussen a
O

' A en B:

Uit 1) en 2) volgt: /g
2
F= Ig~j!é 10A/IO_1 )

en uit 3) en 4): [gl = /g3f!c'1- 10BI10 )
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Dan is a = -20
0

•
= 10

= 10

= B +

Deze formule is van belang omdat de kleinste verzwakking a
O

die

ingesteld kan worden, afhankel~k is van de modulator die een vaste

verzwakking heeft, ook zonder modulatiespanning.

Dus a
O
> 0 y B + 10 log (l_lO-:B/IO)/( 10A/IO-1) > 0

B = 10 log 10B/IO

waaruit volgt:

10 log 10B/IO (1-10-B/IO)/( 10A/IO-1) :> 0

Dit is als

(IOB/IO-1) /( lOA/IO-1) > 1

10B/IO-1 > 10A/IO-1

Di t levert de voorwaarde B;> A.

Opmerking: Als we in de hoofdtak ook een verzwakker opnemen,

hoeft hieraan niet voldaan te z~n, maar dit willen we verm~den

omdat dan ook het te meten signaal verzwakt wordt.

In de gebruikte opstelling is A=lO dB en B= 20 dB.

Voor a
O

levert dit: a
O

= 10,4 dB.

Enige waarden voor x en y zijn:

x=l dB y=19,26 dB

y=lO dB

y=20 dB

x=3,30 dB

x=0,92 dB

Hierb~ dienen we ~e bedenken, dat als x groter wordt, ook het

benodigde z~bandvermogen toeneemt, dus de benodigde modulatie

spanning toeneemt. Deze laatste is aan een grens gebonden. We

dienen namelijk te zorgen dat er geen grote vervorming optreedt.

Aan de andere kant, als x kleiner wordt is ook het vermogen dat

gemeten moet worden,kleiner. Dit is gebonden aan de gevoelig

heid van de vermogensmeter. Een bruikbaar compromis blijkt te

z~n: x=3,3 dB.
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z~band-draaggolf verhouding is dan:

lOg/~,1= 10 + 20 log (102 _1) =
Ir$// I

= 10 + 39,91 = +9,91 dB.

Om nu een FM signaal te verkr~gen kunnen we ~ 90· verdraaien.

De z~bandendraaien dan 90' ten opzichte van de draaggolf, en

dit levert, zoals in de inleiding al gel11ustreerd werd, een

conversie op van AM signaal naar FM signaal. I~ de prakt~k

wordt ~ afgeregeld m.b.v. de meetopstelling, daar dit nauw

keuriger is dan de aflezing op de fasedraaier.

Ten overvloede z~ opgemerkt dat dit verdraaien van de fasedraaier

pas ná het instellen van het zijbandvermogen kan gebeuren.



3-7

3.3 DE MODULATOR

De gebruikte modulator is een zgn. PIN modulator. Deze bestaat

uit een golfpijp waarin een aantal PIN diodes zijn opgenomen.

Deze diodes bestaan uit 3 lagen: een P laag (halfgeleider mate

riaal gedoopt met acceptor atomen), een Intrinsieke laag (zuiver

halfgeleider materiaal) en een N laag (gedoopt met donoren), en

hebben de eigenschap de binnenkomende golf te dempen. De mate

van demping hangt af van de spanning die in sperrichting over

de diodes staat. Variëren we nu deze spanning met een bepaald~

frequentie, dan zal de uittredende golf in grootte variëren met

deze frequentie, m.a.w. we hebben de golf in amplitude gemoduleerd.

De demping als functie van de sperspanning is bij een frequentie van

9 GHz gemeten en uitgezet in de grafiek op blz. 3-8.

Om de vaste demping die de modulator geeft zonder modulatie

spanning niet te groot te laten worden is de noodzakelijke voor

spanning -0,6 V gekozen. Hierbij is de demping 6,5 dB. De modu

latiespanning wordt hierop gesuperponeerd, zie de schakeling

in fig.15.

e>t----{] I-----,.------c~--+_ D. c.
"/c< ~~DJ1.... ~OU{f"!l

Aan de zijde van de modulator waar het ongemoduleerde signaal

binnenkomt, is ook de staande golf verhouding als functie van

de frequentie gemeten bij een spanning van -0,6 V. Zie foto 1.

Bij 9 GHz is S:1,23 en de reflect1ecoëfficiëntl;P/dZ-1)/(S+1)=0,1

hetgeen overeenkomt met een vermogensreflectie van 1%.

De staande golf verhouding blijkt echter ook afhankelijk te zijn

van de spanning. Bij de gebruikelijke modulatiespanning van 70

mV
eff

(als a l = 3,3 dB werd ingesteld) blijkt S te variëren tussen

1,20 en 1,26, en de vermogensreflectie resp. tussen 0,8% en 1,3%.
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Er wordt een golf gereflecteerd die ook amplitude gemoduleerd

is met de modulatiefrequentie, en die via de richtkoppeling

weer in het hoofdcircuit terecht komt. Dit leidt tot onjuiste

meetresultaten en daarom is in de uiteindelijke ijkopstelling

een isolator en een circulator (die hier fungeert als isolator)

opgenomen. Zie fig.16.
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•.3.4 DE IJKOPSTELL1NG 0]
De uiteindel~ke ~kopstelling is weergegeven in

fig.16.

aI bestaat uit twee rotatieverzwakkers van 0-50 dB die b~ voor

keur vanaf 2 dB gebruikt worden in verband met de fasedraaing

die aan het begin van de schaal groter is. Het is dan mogel~k

dat de totale demping in de z~tak groter is dan 10,4 dB. Om dan

toch evenwicht in te kunnen stellen is verzwakker aÜin de hoofd

tak opgenomen. Hierb~ dienen we wel te bedenken dat b~ het ge

bruik hiervan, ook het te meten signaal verzwakt wordt.

De richtingsisolator tussen de modulator en verzwakker al ver

hindert dat ongewenste signalen de modulator bereiken.

De fasedraaier r.. is om praktische redenen in de hoofd tak opge

nomen maar dit is van geen invloed op de werking van de scha

keling.

Om het evenwicht nauwkeuriger in te kunnen stellen is op plaats

P nog een kristaldetector met microvoltmeter opgenomen.
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4. DE METINGEN.

4.1 DE BRON.

Er zijn aan drie verschillende oscillatoren metingen gedaan, te

weten: a) klystron 2K25 van Philips,

b) impatt diode 5082-0432 van Hewlett Packard en

c) baritt diode.

De ruismeetopstelling is bedoeld voor metingen .aan baritt diodes.

Om de juistheid van de metingen te kunnen beoordelen, zijn meting

en gedaan aan a) en b), waarvan gegevens in de literatuur aan

wezig zijn, en er dus vergelijkingen mogelijk zijn.

Het vermogen dat door de baritt diode geleverd wordt, ligt in

de buurt van 2 mW. Bij de metingen aan a) en b) is daarom het

vermogen ook ingesteld op 2 mW. Alle metingen worden voorts

gedaan bij een oscillatiefrequentie van 9,00 GHz.

Omdat de trilholte in de meetopstelling op deze frequentie

ingesteld moet worden is het van belang dat de oscillatiefre

quentie enigszins constant blijft. Bij het klystron is na een op

warmtijd van ca 1 uur hieraan wel voldaan, maar bij de diodes

bleek het noodzakelijk de diodehouder op een constante tempera

tuur te houden. Dit wordt gerealiseerd met een oliebad. De

temperatuur ligt bij 45,0 oe.

De houder voor de diodes is van het coaxiale type, waarvan een

tekening in de bijlage is opgenomen. Uitgangspunt voor deze

houder was een coaxiale houder zoals die in [7J wordt beschreven~

Aanvankelijk werd een golfpijphouder gebruikt maar hierin waren C

met de baritt diode geen oscillaties mogelijk.

Voor het gemak zijn op de bijlage ook enige afstanden diè bepalend

zijn voor de oscillatiefrequentie en het afgegeven vermogen

opgenomen.
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4.2 DE 3 dB METHODE

De eigenl~ke metingen worden met behulp van de zogenaamde 3 dB

hlethode verricht. Deze is alleen bruikbaar als we de uitgangs

spanning ten gevolge van de systeemruis ten opzichte van de te

meten ruis van de bron plus de systeemruis kunnen verwaarlozen.

Als richtljjn is een verschil van 10 dB of meer al voldoende.

We meten dan in een bandbreedte B bij de frequentie f de uit-
n

gangsspanning v
l

+
2

of vl _2
voor respectievel~k'de AM en FM ruis,

moduleren vervolgens de draaggolf AM resp. FM met frequentie f ,
n

en laten dan langzaam het z~bandvermogen toenemen met behulp van

de verzwakker al die eerst op maximale demping was ingesteld,

totdat de uitgangsspanning 3 dB is toegenomen. Het vermogen aan

de uitgang is dan verdubbeld en het toegevoerde z~bandvermogen

is dus gel~k aan het ruisvermogen in de bandbreedte B. De stand

van de verzwakker al lezen we nu af, en tellen deze op b~ het

vaste aantal dBl s dat de zijband al onder de draaggolf lag (in

dit geval 49,9 dB). We vinden dan de verhouding Pc/P AM resp.

P /PF~.1 die dus gel~k is aan P /PAM . resp. P /PFJR .• Deze
C l· C rU1S C·, rU1S

waarden kunnen we dan vervolgens, indien gewenst, nog terugreke-

nen op een standaardbandbreedte en bij de FM ruis op een frequen

tiedeviatie (zie bjj inleiding).

Bij deze methode is het dus niet nodig dat we de systeemgroot

heden expliciet kennen. Maar zoals geschreven is deze methode

alleen bruikbaar als de systeemruis te verwaarlozen is. Is dit

niet het geval dan moet de uitgangsspanning u
2

waarop afgeregeld

moet worden, worden uitgerekend:

Schematisch:
".,,,1. lil

t
1'9''''''''/

,6"".. - ~f
'-""'J i'

Sl(ltff" 1'(.4
r""/~o;)

Dan moet 2 2 2 ( 2 2 )U
2 - uo = uI - Uo

2 2 2
=V2U~ 2

u
2 = 2ul - Uo u 2 -ua

Hierb~ zijn uo' UI en u
2

de afgelezen uitgangsspanningen.
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4.3 DE MEET~ROCEDURE

Hieronder worden de handelingen die b~ de ruismeting verricht

moeten worden nogmaals genoemd, nu tevens in de juiste volgorde.

AM ruismeting

1) het gewenste draaggolfvermogen P en de oscillatiefrequentie
c

f worden ingesteld. (ca 2mW resp. 9,00 GHz)
c

2) met behulp van aO en ~ en zonder modulatie spanning (wel voor-

spanning) wordt nu de ijkbrug in evenwicht gebracht. (minimum

uitslag;"V-meter op plaats p)

3) al wordt ingesteld (op 3,3 dB), het vermogen op plaats P afge

lezen en al weer teruggedraaid naar 0 dB.

4) bij de gewenste modulatie frequentie f wordt vervolgens de mo
n

dulatiespanning afgeregeld zodat op punt P hetzelfde vermogen

wordt afgelezen.

5) de E arm van de balansmengtrap wordt afgesloten, en de verster

ker in de stand optellen gezet.

6) de selectieve voltmeter kan nu op de modulatiefrequentie afge

stemd worden.

7) met de versterker in de stand aftrekken regelen we nu m.b.v.

de potentiometer Rl af op minimale uitslag ( het verschil in

conversiefactoren van de diodes wordt nu geëlimineerd).

8) al wordt op 100 dB gezet (eventueel mod.sp~ uitschakelen) zo

dat er geen bijdrage van de modulatie gemeten wordt.

9) we kunnen nu v l -2 en v l +
2

meten; bekijk het verschil.

10) is dit verschil groter dan 10 dB dan passen we de 3 dB methode

het nodig vanaf punt 4) te han-f is
n

delen, maar daar de vermogensmeter verloopt moet ook 3) meege-

~

toe: versterker in stand optellen, vergroot d.m.v. al het zij-

bandvermogen totdat de uitslag 3 dB groter is.

(is dit verschil kleiner dan 10 dB, zie dan onder: 3 dB methode)

11) lees alaf en bereken de toegevoerde zijband-/draaggolfvermogen

verhouding Pc/PAM , welke gelijk is aan Pc/PAM ruis in bandbreedte

B en bij frequentie f •
n

12) voor andere frequenties

nomen worden.
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FM ruismeting

1) zie punt 1) tlm 7) van de AM meting.

2) Versterker in stand optellen plaatsen, en m.b.v. ~ de uitslag

van de selectieve voltmeter op minimum afregelen. We hebben nu

een FM ~ksignaal.

3) de trilholte wordt afgestemd (minimum uitslag kristaldetector).

4) m.b.v. de golfp~pschakelaarwordt de E arm aangesloten op de

circulator, en de versterker in stand aftrekken gezet.

5) d.m.v. ~ wordt nu op maximum uitgangsspanning afgeregeld.

(eventueel op min. uitslag afregelen, stand ~ aflezen, en 90
0

verder draaien)

6) de meetopstelling is nu afgeregeld voor FM signalen en m.b.v.

al worden de z~banden weer verw~derd.

7) v l _2 en vi_2 worden gemeten; bek~k het verschil.

8) voer het z~bandvermogen op: vi_2 3 dB groter maken. (versterker

in stand aftrekken)

10)

lees al af. We vinden nu Pc/PFM en dit is gel~k aan Pc/PFM ruis

in bandbreedte B b~ frequentie f •
n

voor andere frequenties f beginnen we weer b~ punt 3) van de
n

AM meting, tot en met 7). Vervolgens 2) (hierboven), we con-

troleren 3), en gaan door met 6) tlm 9).

In de prakt~k is er een vereenvoudiging aan te brengen door de

benodigde modulatie spanningen b~ de verschillende frequenties f
n

te noteren, en dan het z~bandvermogen in te stellen door de

modulatiespanning af te regelen.
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4.4 MEETRESULTATEN

AM ruis

De resultaten van de AM ruismetingen aan de impatt en baritt

diode staan hieronder in tabelvorm.

impatt baritt

f' B
P.- 1 4 Pc

al - \ - a;Ln ~....~) P/W{,t:>oH.j ""~(~j "'I1(t<J.,/(Z

kHz Hz dB dB dB dB dB dB

~ 500 50 100 107

}geen2 1000 47 97 107 metingen mogel~k

5 2500 42 92 106

11 500 48 98 105 70 120 127

20 500 48 98 105 73 123 130

50 500 48 98 105 73 123 130

100 500 48 98 105 73 123 130

200 500 48 98 105 73 123 130

500 500 48 98 105 73 123 130

1000 500 48 98 105 73 123 130

Het ruisvermogen in een bepaalde bandbreedte is evenredig met die

bandbreedte. Voor het omrekenen van de draaggolf/ruis verhouding

van een bandbreedte B naar een standaard bandbreedte van 100Hz

tellen we er 10Log B/IOO bij.

De resultaten staan ook nog eens in grafiek op blz.4-6.

Aan het klystron zijn geen AM ruismetingen mogelijk. Er is daar

geen verschil in de uitgangsspanningen vl +2 en v
l

_
2

te constateren.

De ruis van de bron is dus veel kleiner dan de systeemruis. Bij

lage f komt daar nog de invloe~ van de l/f ruis van de diodes
n

bij, hetgeen waarschijnlijk bij de metingen aan de baritt het geval is.

Andere mixerdiodes en een betere versterker kunnen verbetering

brengen.

De grens van nog meetbare AM ruis ligt bij 130 dB onder de draag

golf (B=lOOHz). De nauwkeurigheid is ~ 1 dB, in de buurt van de

grens ~ 2 dB, hetgeen vooral bepaald wordt door de aflezing van de

sterk fluctuerende uitgangsspanningen.
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FM ruis

De metingen en berekeningen aan de FM ruis van het klystron

staan hieronder in tabel.

f
n

kHz

2

3

5
9

11

20

50

100

200

500

1000

B

Hz

25

25

25

25

i 500

500

500

500

500

500

500

1010g f2
n

66

70

74

79
81

86

94

100

106

114

120

dB

7

12

17

22

13

·18

31

38

43

51

58

dB

57

62

67

72

63

68

81

88

93
101

108

dB

5'1

56

61

66

70

75

88

95
100

108

115

log 4f .1frms rms

Hz/V100Hz'

0,75 5,6

0,70 5,0

0,65 4,5

0,65 4,5

0,55 3,5

0,55 3,5

0,30 2,0

0,25 1,8

0,30 2,0

0,30 2,0

0,25 1,8

Het omrekenen van Pc/PFM(lOOHz) naar een frequentiedeviatie geschiedt

m.b.v. de formule:

:: -.
4 (,.""

~ dimensie l1 f = Hz/v'ïOOHz·rms

,.. 2
Ofwel: 1010g - = 1010g f - 20log t1 f =9 getalwaarde IJ. f

~ n ~s ~s

~f is uitgezet tegen f in grafiek op blz.4-l0.
rms n
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• De diverse resultaten betreffende de FM ruismetingen aan de

baritt diode staan hieronder in tabel.

f B 1010g f2 al
ti ~ logH ~fn n Î'"".J8) I},,?~I{,) rms rms

kHz Hz dB dB dB Hz/VlOOHz i

2 25 66 0 50 44 1,10 12,6

3 25 70 5 55 49 1,05 11,2

5 25 74 10 60 54 1,00 10,0

8 25 78 16 66 60 0,90 7,9

9 25 79 19 69 63 0,80 6,3

11 ,.500 81 9 59 66 0,75 5,6

20 500 86 17 67 74 0,60 4,0

50 500 94 27 77 84 0,50 3,2

100 500 100 34 84 91 0,45 2,8

200 500 106 40 90 97 0,40 2,5

500 500 114 49 99 106 0,40 2,5

1000 500 120 58 108 115 0,25 1,8

Het resultaat van de baritt diode is ook op blz.4-l0 in grafiek

gezet.

De FM ruis van de impatt diode is niet meetbaar. Deze is namelijk

zo groot dat er niet genoeg zijbandvermogen toegevoerd kan worden

om de uitgangsspanning 3 dB te doen toenemen. Als gevolg van de

ijkopstelling kan Pc/PFM niet kleiner dan 50 dB wo~den. Maar de

verhouding P /PFM . (B) is blijkbaar wel kleiner dan 50 dB.
c ru~s

P /P
FM

. (B) is dus kleiner dan (50 + 101og(B(Hz)/100Hz)) dB.
c ru~s t

Dus: 101 A < 50 + 101 8(IIz}og ./2 og l()o ~06
r
_

,

20log .d f > 1010g f2 - ( 50 + 1010g 6f.r.J)
rms n /Oo~

Dit geeft de bovengrens aan voor meetbare Af , en is afhankel~K
rms

van de ijkopstelling, maar ook van de bandbreedte waarin, en de

frequentie waarbij gemeten wordt. In de grafiek op blz.4-l0 is

lógd~' teg~n l6~ f ~itgezet,en vormt daar een rechte lijn.
rms n
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• Voor het gebied f EO. 10 kHz wordt een selectieve voltmeter gebruikt
n

met een band breedte van 25 Hz, en voor f > 10 kHz een selectieve
n

voltmeter met B=500 Hz.

Bij lage f is het dus noodzakelijk over te gaan op een smallere
n

bandbreedte. Dit is echter voor de nauwkeurigheid van de metingen

nadelig omdat de spanningen t.g.v. de ruis in een kleinere band

breedte heftiger fluctueren, hetgeen de aflezing bemoeilijkt.

Een sterk gedempte meter kan verbetering brengen.

Ook is het in principe mogel~K de ijkopstelling zo te veranderen

dat grotere z~bandvermogens in te stellen zijn. Namelijk, door een

kruiskoppeling van 10 dB op te nemen i.p.v. een van 20 dB. Maar

dan moeten we 6f een richtingskoppeling van 3 d~ 6f een verzwak

ker in de hoofdtak opnemen. In beide gevallen wordt ook het te

meten signaal verzwakt hetgeen een bezwaar vormt bij metingen aan

de baritt. (de andere bronnen leveren genoeg vermogen.)

Echter, 10 dB kruiskoppelingen worden niet gemaakt, zodat het

z~bandvermogen in de praktijk niet te vergroten is.

De nauwkeurigheid van de metingen kunnen we stellen op ~ 1 dB in

de verhouding Pc/PFM • Omgerekend levert dit een fout in logdfrms
van ~ 0,05. De fout in de frequentiedeviatie is dan ook uit te

rekenen, maar hangt af van de gevonden waarde van logAf • Bijrms
logóf = lp is de fout + 1 Hz/V100Hz' , terwijl bij log4f = 0,3rms - . rms
deze fout ~ 0,2 Hz/vlOOHz' bedraagt.

Voor enige frequenties is deze fout in de grafiek op blz.4-10

aangegeven.
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4.5 VERGELIJKING VAN DE MEETRESULTATEN MET DE GEGEVENS UIT DE

LITERATUUR.

Enige gegevens over de AM en FM ruis van klystron en impatt

diode vinden we in de literatuur[7, 10, 11, 12, l~. Ook over

de baritt diode zijn reeds gegevens in de literatuur te vinden,

zie hiervoor [16] en {22}

Directe vergelijking tussen de gemeten waarden ~n de in de hier

boven genoemde literatuur te vinden waarden is" niet mogelijk

omdat het type oscillator en de omstandigheden (houder, oscil

latiefrequentie, geleverde vermogen, opgenomen vermogen) ver

schillend zijn. Maar vergelijking levert wel de indruk dat de

gem~ten waarden redelijk overeenstemmen met de waarden uit de

literatuur:

De AM ruis van het klystron is inderdaad veel kleiner dan de

grensgevoeligheid van de opstelling. De gemeten FM ruis heeft

een analoog verloop (als functie van de modulatiefrequentie)

en ongeveer gel~Ke grootte als in de literatuur.

De gem~ten AM en FM ruis van de impatt diod~ is groter dan

bijvoorbeeld in [7] opgegeven wordt. Maar uit{13Jbl~Kt dat de'

ruis ook zeer groot kan zijn. Dit is sterk afhankelijk van de

impatt diode zelf (materiaalkeuze) maar ook van de diodehouder

en het feit of uitwendige technieken toegepast worden om de

oscillatiefrequentie te 'stabiliseren (injection phase locking) [lIJ.

De gemeten FM ruis van de baritt diode komt overeen met~2].

Over de AM ruis zijn geen gegevens.
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4.6 CONCLUSIE.

Met de ruis-meetopstelling zijn AM en FM ruismetingen aan diverse

soorten oscillators mogel~k. De resultaten zijn overeenkomstig

met gegevens uit de literatuur en zijn re~roduceerbaar.

Echt~r, aan de grensgevoeligheid is nog wel wat te verbeteren.

Verwacht wordt dat een ruisarme versterker en meer geschikte

mixerdiodes (Schottky-barrier diodes) hierin verbetering brengen.

Bij een door de industrie geleverde ruisarme versterker is het dan

wel noodzakelijk de diode spanningen op te tellen of af te trekken

door het omschakelen van één van de diodes, of de methode zoals

Fikart [4] aangeeft, toe te passen.
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5. STORINGEN

Hieronder worden enige moeilijkheden en hun oplossing beschreven
en tevens worden enige aanwijzingen gegeven met betrekking tot de

gehele meetopstelling om onjuiste metingen te voorkomen.

E~n van de verschijnselen, die zich het meest voordeed, is het

volgende: Als, nadat eerst het z~öandvermogen geheel was verwij

d~rd, en de meteruitslag van bron- plu~ systeemruis was'afgele

zen, het z~öandvermogen weer werd vergroot door middel van al

dan werd de meteruitslag toch nog kleiner, om bij verder opdraaien

van het z~öandvermogen dan een minimum te bereiken, en daarna

weer groter te worden. Een juiste meting van het benodigde z~öand

vermogen was daardoor niet mogel~K. Enige onderzoe~ingen toonden

aan dat de modulator daarvoor verantwoordelijk was. Allereerst

bleek een verbetering op te treden als de speciale modulator

voeding vervangen werd door een gewone voeding. (deze speciale

voeding is alleen noodzakelijk bij pulsvormig moduleren).

Er werd echter ook geconstateerd dat een gemoduleerd signaal

via de richtingskoppeling in het hoofdcircuit terecht kwam.

Met name als de opstelling geruime tijd in bedrijf was. Er was

al een richtingsisolator aanwezig, maar een tweede bleek ook

noodzakelijk. De modulator werd daarom aan een nader onderzoek

onderworpen. De staande golf verhouding werd gemeten als functie

van de frequentie, kort na inschakelen en na enige uren in bedrijf,

zie de' foto's op blz.5-2. Bij 9 GHz verloopt S blijkbaar van 1,30'

naar 1,38. Het gereflecteerde vermogen neemt dus toe als de op

stelling enige uren in bedrijf is. Tevens bleek bij moduleren S te

variëren tussen 1,26 en 1,38, zie foto. Deze variatie is veel

groter dan bij normaal functioneren (zie onder PIN modulator).

De gemoduleerde gereflecteerde golf is dus groter dan normaal.

Ook werd S ge~eten aan de andere zijde van de modulator. Deze

bleek geheel verschillend van die aan de eerst onderzochte zijde.

Zie foto op blz. 5-3
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A-a.té re ':ltY"'e

,.,. J~/.. tor

Een mogel~Ke conclusie is dat er een diode geen goed contact

zou maken. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, want na enige

mechanische tikken tegen de modulator, werd de normale toestand

bereikt.(De modulator bleek nu ook veel symmetrischer te zijn.)

Er moet dus rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat dit

diodecontact weer verslechterd.

De doorlaatdemping is ook verschillend in beide toestanden:

5,5 dB in de slechte toestand en 6,5 dB in de juiste toestand

(bij ~'o',6 V voorspanning).

Een andere oorzaak waardoor ongewenste signalen gemeten kunnen

worden bl~Kt de aarding van de diverse apparaten te zijn~ De laag

frequente oscillator moet daarom; niet geaard worden. Bij f =10 kHz
n

blijkt er dan toch nog een signaal via een ongewenste weg bij de

selectieve véltmeter te komen. Dit is afkomstig van de thermistor

vermogensmeter die bij 10 kHz werkt. De remedie is het apparaat

niet aarden e%~~f niet bij 10 kHz meten'. Dit is de reden dat alle

metingen bij 11 kHz gedaan worden.

I.v.m. brom wordt de klystrongloeidraad gevoed met gelijkstoom,

en wordt de bolometer niet geaard.
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Ook zijn er nog de temperatuur invloeden:

De gebruikte selectieve voltmeters ( Rohde und Schwarz, Radiometer)

dienen in ied~r geval I uur opwarmtijd te krijgen, daar anders het

verloop van de lokale oscillator in dit apparaat niet bij te houden

is. De bolometer blijft zelfs na 6 uren in bedrijf nog verlopen.

Met de drift van de thermistor vermogensmeter is het ook niet

beter gesteld, dat wil zeggen op zijn gevoeligste bereik. Er moeten

op plaats P immers zeer kleine vermogens gemeten worden. Snel om

schakelen tussen a l =3,3 dB en toevoeren modulatie spanning is daar

om noodzakel~K. pm de aflèzing van het vermogen hierbij te verge

makkelijken is een'digitale voltmeter op de vermogensmeter aange

sloten. Tocht langs de thermistor zelf dienen we ook te vermijden.

Het klystron mag ook wel een uur aanstaan voordat gemeten kan wor~

den. Anders is het afstemmen van de trilholte een probleem, omdat

de oscillatiefrequentie plotseling met sprongen kan veranderen.

De beide diodes zijn spoedig op temperatuur dankzij het oliebad,

dus die leveren geen problemen."

De trilholte zelf is ook gevoelig voor temperatuurveranderingen.

Deze zijn mogelijk t.g.v. de omgeving, maar ook t.g.v. het absor

beren van het draaggolfvermogen.

Het klystron en de beide diode oscillators zijn tenslotte ook

nog gevoelig voor mechanische trillingen, wat zich voornamel~K

uit bij FM ruismetingen bij lage frequenties.
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DEEL 2: DE BARITT DIODE EN ZIJN LAAGFREQUENTE IMPEDANTIE.

6. INLEIDING

Als halfgeleideroscillator voor microgolven staan sinds kort de

zogenaamde Baritt diodes in de belangstelling. BARITT is een
. -

acronym voor BARrier Injection Transit Time en duidt met zijn naam

op de mechanismen die plaatsvinden: er worden ~adingsdragers over

een spanningsafhankelijke barriere geJ:njecteerd, en er wordt

gebruik gemaakt van de looptijd van deze ladingsdragers. De baritt

diod~ vormt hier~oor bij bepaalde frequenties een negatieve weer

stand, waardoor oscillaties mogelijk zijn. Het grote voordeel van

de baritt, vergeleken met andere halfgeleideroscillatoren, is de

kleine hoeveelheid geproduceerde ruis, hetgeen een gevolg is van

het injectiemechanisme in plaats van bijvoor~eeld het avalanche

effect bij de impatt diode. Het geproduceerde microgolfvermogen

is nog aan de lage kant, maar hierin zijn nog verbeteringen te

verwachten.

De baritt diodes zijn opgebouwd uit 3 lagen, die kunnen bestaan

uit p-halfgeleidermateriaal, n-halfgeleidermateriaal of metaal.

Er zijn daarmee verschillende combinaties mogel~K:

a) metaal - n-halfgeleider - metaal, aangeduid met msm, mnm, of

Schottky baritt. Literatuur; ~4,15,16,17,19,2l,24,2~.

b) metaal - n-halfgeleider - p-halfgeleider; mnp baritt: 56,17,2~

c) p-halfgeleider - n-halfgeleider - p-halfgeleider: pnp baritt.

Literatuur: [16,17,18,20 1 23}

Een variant hierop is de pnvp structuur, waarin de ~-laag

dient voor het verkleinen van de actieve n-laag. Zie 17.

Naast de verschillende structure~ zijn ook de doping van de half

geleiders en de dikte van de middelste laag van invloed op de

eigenschappen van de baritt diode.

Het gel~KsVoomgedrag van de baritt diode wordt beschreven in

[14, 19, 20, l8.} Het wisselstroomgedrag voor kleine signalen in

[16, 19, 20, 21;/ , voor grote signalen in {16}.
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Toegepast als oscillator wordt de baritt behandeld in [15,16,19,20]

terwijl zijn ruiseigenschappen en -oorzaken ter sprake komen in

~2 ,23 ,24, 25}

In dit verslag zal het gedrag van een baritt diode bij diverse

spanningen besproken worden aan de hand van een msm structuur.

De werking van een baritt met 1 of 2 pn overgangen is analoog

aan de msm diode. De eventuele verschillen zulien aangeduid

worden. Daarna zal de impedantie bij lage frequenties als functie

van de diode spanning behandeld worden door middel van metingen

en berekeningen aan een msm diode.
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7. HET GELIJKSTROOMGEDRAG VAN DE MSM BARITT.

7.1 DE BARITT IN EVENWICHT.

De opbouw van de msm structuur is geschetst in fig.l. In feite

bestaat deze baritt diode uit 2 Schottky diodes waarvan het

halfgeleidermateriaal is samen gevoegd. Het Schottky-effect 26

moet dan ook bij de msm structuur in rekening worden gebracht,

in tegenstelling tot de pnp baritt.

H~t halfgeleidermateriaal bestaat uit n-type s11icium. De doping

ND hiervan kan in de buurt van 4.1014 tot 1,5.1015 cm-3 liggen en

de lengte L bedraagt 5 tot 12,m. Voor de beide metaallagen wordt

platina of palladium gebruikt, en de oppervlakte A van deze lagen
-4 -3 2 ..is 10 tot 2.10 cm. Door het varieren van deze gegevens zijn

de specifieke eigenschappen van de baritt te veranderen.

Het energiebandenplaatje van de msm baritt in thermisch evenwicht

is getekend in fig.2. Hierin zijn ~, en ~"l d~ barrierehoogten voor

de elektronen in het metaal, en V
Dl

en V
D2

de ingebouwde spanningen.

In het vervolg nemen we een symmetrische structuur aan voor de

baritt. De'beide contactoppervlakten zijn dan gelijk. Dan is ook

Á, =f,,( = ti" en VDl=VD2=VD• Voor tP" kunnen we schrijven ~It t <I... -.x
waarbij ,~de uittreeënergie voor elektronen uit het metaal voor

stelt, en ~~ de elektronenaffiniteit van het halfgeleidermate

riaal {26]. Verder is VD= i" -Vn ,waarbij qVn=EC-EF •

Voor gaten wordt de barrierehoogte gevormd door PP +VD •

o <i)

]1r----'---I2-.-S.-'-,----'fl
• ~~ ~P< •.

pol
L

.
••.,

I
I

Fig. 1

Fig. 2
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7.2 DE BARITT BIJ AANGELEGDE SPANNING.

Maken we contact 2 positief ten opzichte van contact I dan zal

de depletielaag WI van de gesperde Schottky diode 1 zich uit

breiden terwijl de depletielaag W
2

van de in doorlaatrichting

staande Schottky diode 2 smaller wordt. Het grootste deel (VI)

van de aangelegde spanning (V) zal over de gesperde overgang

vallen, en bij toenemende aangelegde spanning zal de spanningsval

over de gesperde overgang meer toenemen dan de'spanningsval over

de doorlatende overgang (V
2

). Depletielaag W
I

breidt zich dus

meer uit dan W
2

afneemt, en de som WI +W
2

neemt toe. Bij een be

paalde spanning 'zullen WI en W
2

elkaar raken en dan is WI +W 2=L.

Dit is bij de zogenaamde doorbraak of reach-through spanning VRT •

Wordt de spanning nog verder verhoogd dan zal bij een bepaalde

spanning W2=O worden en WI=L. Dan is de energieband bij contact

2 vlak geworden en deze spanning heet daarom de vlakke band of

flat band spanning VFBr Zoals nog zal blijken heeft de stroom bij

deze spanning zijn verzadigingswaarde bereikt, en kan alleen nog

toenemen ten gevolge van het Schottky effect. Laten we de span~

ning nog verder toenemen dan treedt tenslotte doorslag op.

De figuren 3 tlm 7 op de volgende bladzijden geven de vers~illende

toestanden nog eens weer, opdat roe de werking van de baritt mogen

verduidelijken. De belangr~Kste formules staan daar ook gegeven.

Hun afleiding is te vinden in[l~
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q t4-- W,.:....-1__......
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Fig. 5

Fig. 6 V=VFB

"o

Em2=(VFB-V)/L

q(V-VFB )
l1~= 4,,-t,L

V;>VFBFig. 7

-f...
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7.3 DE STROMEN IN DE BARITT.

1) V<VRT
Bij spanningen kleiner dan VRT zijn zowel de elektronens'boom als

de gatenstroom tamelijk klein. De elektronenstroom bestaat uit

thermisch geëmitteerde elektronen aan contact I : elektronen die

de barriere ~~ overwinnen en dus van metaal naar halfgeleider

gaan, en elektronen die de barriere V1 + Vó overwinnen en in te gen

geste~de richting bewegen. Dit levert de stroom:

J 1 = A·T2exp(~'4) - A"'T2expl-(3(V~ +VI )} eXfJ(-tJv,,)
n n 2 n

= A~T eXP(-~~).ll-exp(-~Vl)f,

waarin A; de constante van Richardson voor elektronen en ~=q/kT.

Aan contact I treedt ook nog het Schottky effect op hetgeen een

barriereverlaging d;;' veroorzaakt. Dan is

J nl = A;T
2

exp {-P(~'t - jjl~ )j. !l-exp( -'pVl)j

= J ns exp(,d ~9!;). f l-exp( -pV1 )}. (I)

De gatenstroom ontstaat door thermische emissie aan contact 2.

De barrierehoogte bedraagt daar (~p+ VD-V2 ). Dus

J 2 = AI1T2[exPf-p(~P+VD-V2)j - eXP{-p«(Jp+VD)}}
p p 2

= A;T expl-p(9p +VD)I-/ exp(~V) - lj
meX A~ de constante van Richardson voor gaten.

p
Deze geïnjecteerde gaten diffunderen door het neutrale gebied en

voor de gatenstroom J pl is dan af te leiden{~]:

qDpPnO tanh{(x2-xl )/Lp} J
J pI = L .(l-exp(-~Vl) +

p
J p2

met D d~ diffusiecoëfficiënt, p 0 de gatendichtheid bij evenwicht
p ~

en L de diffusielengte.
p

Het verschil van J pl en J p2 recombineert in het neutrale gebied.

Hiervoor zijn elektronen nodig en dus zal J nl I J n2 zijn, waarbij J
n2

de elektronenstroom door contact 2 voorstelt. Echter, de elektro

nenstroom is veel groter dan de gatenstroom (elektronen zijn meer

derheidsladingdragers in het n-halfgeleidermateriaal), en daarom

nemen we aan dat J nl = J n2 •
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• . 2) VRT < V < VFB
De elektronenstroom wordt weer gegeven door (t). De invloed van 4<,1"
wordt groter, terwijl de term exp(-pVI

) tegenover de term I even

tueel te verwaarlozen is:

J nl = A~T2exp!-ts(t)1l -~~IC)) = J ns exp((Sci~).

De grootste verandering treedt op in de gatenstroom: het neutrale

gebied is bij VRT gelijk aan 0 geworden, en dan is

~ J pl = J p2 = A;T2exp{-p(f/J,+VD)//exp(~V2) - Ij
(Dit volgt uit formule (f) met x2-xl =O.)

Met de uitdrukking voor VD-V
2

(zie fig.4) is dit te herleiden tot

Î J I = A-T2exp(-.8?p) [exr{[-p(VFB-V)2j/4VFJ -exP(-~vi:)]
. p P2 ~ 2

~ A;T exp(-tf~) [ex~~-~(VFB-V) j/4VFfJl
De grote stoomtoename wordt veroorzaakt door het afnemen van de

barrierehoogte (~+VD-V2). Dit is het gevolg van het afnemen

van t V2 , hetgeen weer veroorzaakt wor~door het kleiner worden

van de depletielaag W2 • Dit laatste vin~ zijn oorsprong weer in

het vergroten van de aangelegde spanning.

Als W2=O is geworden en dus ook~V2=O (dit is' bij V=VFB ) is de

barrierehoogte constant geworden en is

J pl = A;T2exp(_P?,) = J ps ' de gaten verzadigingsstroom.

3) V> VFB
Bij nog grotere spanning V blijft weer de elektronenstroom gegeven

door Yj. De gatenstroom zou in principe zijn verzadigingswaarde

behouden, omdat de barrierehoogte onafhankel~k van V2 is geworden,

ware het niet dat nu ook hier het Schottky effect optreedt, en een

barriereverlaging 4~p veroorzaakt. Jpl wordt dan:

J p1 = A;T2exP{-~(~p-~?i)}

= J ps exp(j3<iiJ

d9S'p =/4;'E, L (V- VFB )'

Bij V=VB neemt de stroom weer zeer snel toe: doorslag.
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7.4 DE J-V KARAKTERISTIEK.

Uit bovenstainde formules is een theoretische J-V karakteristiek

te berekenen, waarbij dan J=J l+J 1. Ter illustratie is hieronder
j p n

de in ft,,] berèkende karakteristiek weergegeven.

Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen twee gevallen waarbij 9p
verschillend is. Het eerste geval is kenmerkend voor de baritt.

Duidel~K te zien zijn de stroomtoename's ten g~volge van het

Schot~ky effect en ten gevolge van de barriereverlaging voor de

gaten bij V>VRT • In het tweede geval treedt alleen doorslag op.

Door het variëren van de parameters ND, L, ~" ,en rjp zyn de eigen

schappen van de baritt dus te beinvloeden.

Si ~5V S7RLÇ7~RE

~nt·O.85V

- TC7AL CURRE"-

N

E
tJ-,
VI
Q.

~

<

Vq~ V'9
Vs

I
I

-,
10

0 lOt ~o 2 3 -10 10 . ,"
VtVO,-TS:

= 0,85 volt } J J«
0,2 volt ns ps

=

= 0,85 volt } J » J
1,0 volt ns ps

=

Geval 1: ~

f)5p
Geval 2: tf'l

tip
N

D
= 4.10l4cm-3

L = 121"m

T = 300·K
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7.5 VERSCHIL TUSSEN MSM EN PNP BARITT.

Vervangen we de metalen door p-silicium, dan zijn de metaal

halfgeleiderbarriere I s ~ en th niet meer aanwezig en ook kan

dan het Schottky effect niet meer optreden. Bij lage spanningen

zijn de stromen erg klein en worden bepaald door de lekstromen.
van de gesperde pn-overgang. Nadat de depletielagen elkaar

raken wordt de stroom weer snel groter doordat. er gaten over de

spanningsafhankelijke barriere geInjecteerd worden. De barriere

hoogte bedraagt nu echter (VD-V2). Hierin komt geen ~p in voor

en de gatenstroom zal dan ook niet begrensd worden door deze

barrierehoogte ~ • Dientengevolge is de verzadigingsstroom een

factor exp(P?p) groter. In dit geval moeten we dan ook nog de

extra ruimte lading ten gevolge van de bewegende ladingsdragers

in rekening brengen: de vergel~King van Poisson wordt dan:
2

d V qN
D

J
- 2=--+--

dx Es 4v(E)

met Es de diëlektrische constante van silicium,

env(E) de driftsnelheid van de gaten in afhankelijkheid van de

elektrische veldsterkte.

Bij de berekeningen aan de msm structuur was de extra ruimteladings

term te verwaarlozen, zoals ook nog zal blijken in 8.4, maar bij de

pnp baritt zal dit in het algemeen niet het geval zijn.
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8. DE LAAGFREQUENTE IMPED~ITIE VAN DE M8M BARITT.

Bij lage frequenties zijn de capaciteit en eventuele zelfinductie

te verwaarlozen zodat de impedantie van de baritt bij deze fre

quenties zuiver ohms zal zijn. Deze impedantie of differentiële

weers~and is afhankelijk van de aangelegde spanning en de theo

retische waarde is uftde J-V relaties af te leiden en te berekenen.

Dit zal hieronder gebeuren.

Met behulp van een impedantiemeetbrug is deze weerstand ook

gemeten. Dit bleek echter alleen mogel~K tussen 25 en 35 volt,

zodat de berekeningen ook tot dit gebied beperkt konden blijven.

Daarna worden de berekeningen en de metingen met elkaar ver

geleken waarbij voor de afwijkingen redenen gegeven worden.

8.1 DE IMPEDANTIE VOOR HET GEBIED VRT< V <VFB •

Voor de conductantie volgt dan, daar

contactopp.

gebied uit als:

+ Jps[expff.-p( V-VFB )2j/4vFB]-exP(-~VD)]

_ p(V-Vrn )
2 VFB

= 1/ (G.A), met A de

J G

En de impedantie R is dan: R

De J-V relatie ziet er in dit

J = J l+J 1 = J exp(fJ ~ir)p nz ns
. met J = Ai'T exp(-p9'.. )

ns n 2
J = A'II T exp ( -(I ti,. )

ps rP'""'r::-::--::'::-..........
. /q(V+VFB ) \

IJ ti". =v 4" Eo L•

8.2 DE IMPEDANTIE VOOR V>VFB ~

Nu is J = Jpl+Jnl = Jnsexp (fJ4rf,,)

met
_ h(V-VFB )'

d~ -V-4"F. L

Dit levert voor de conductantie de

+ J exp(~ .si.)ps

= 2C V-VFB ) •

uitdrukking:
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8.3 IMPEDANTIEBEREKENING.

Deze worden ten zeerste bemoeilijkt doordat van de aanwezige

baritt geen exakte gegevens bekend zijn. De berekeningen zijn

echter wel uigevoerd om toch een indruk te verkrijgen, en wel

met onderstaande getallen:

,2
cm4 -4A=3,1 .10

n-Si, soo~t.dlfJ, weerstand: 3-4,5 .JLcm
15 -3ND=1,5.10 cm

diameter: 20~~m

L=5/"m = 5.10 cm

?;=0,2V ~" =0,8v
• 6 -19T=300 K q=l, .10 C

kT/q =0,00259 V p=1/0,00259 V-I

Hieruit volgt voor VFB : VFB = 30 V

Bij deze spanning is de diodestroom gemeten: I D = 6,9 mA.

Verwaarlozen we de elektronenstroom dan levert deze waarde voor

I D de grootte van J J = 23 A/cm2 •ps ps
J is niet bekend, maar aangezien de verandering in de elektro~ns
nenstroom voor V>VRT zeer gering is, en dus nauwel~Ks zal bijdra-

gen in de differentiële weerstand, is dit ook niet direkt nodig.

Bij de berekeningen van de differentiële weerstand wordt

alleen de term t.g.v. de gatenstroom gebruikt.

Dit levert de volgende resultaten;

V R V R

volt ohm volt ohm

25,0 133k 30,5 873

25,5 32,lk 31,0 1,17k

26,0 9,20k 31,5 1,37k

26,5 3,15k 32,0 1,52k

1,29k
,

32,5 1,65k27,0

27,5 640 33,0 1,75k

28,0 387 33,5 1,84k

28,5 294 34 ,0 1,92k

29,0 295 34,5 1,99k

29,5 463 35,0 2,05k
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• Bij de berekeningen tussen 25 en 29,5 volt is de uitdrukking

voor ~e conductantie gebruikt die geldt in het gebied VRT< V< VFB •

In hoeverre dit juist is, is moeilijk na te gaan omdat de juiste

waarde van VRT niet bekend is. Maar waarschijnlijk ligt VRT in de

buurt van 26-27 volt.

8.4 IMPEDANTIEMETINGEN.

Met behulp van een impedantiemeetbrug zoals beschreven in [27J
is de impedantie van de msm baritt als functie van V gemeten.

Dit gebeurt bij een frequentie van 1 kHz en de op V gesuperpo

neerde wisselspanning is slechts 2 mVt_te Het meetbereik loopt

van 0-500 ohm met een nauwkeurigheid van 1 ohm. De baritt wordt

gevoed uit een regelbare gelijkspanningsbron via een weerstand

van 500 ohm. De gemeten impedantie bestaat dan uit de diode

impedantie parallel aan 500 ohm.

De impedantie werd gemeten tussen 25 en 35 volt. Beneden 25 volt

zijn de te meten impedanties te groot voor het meetapparaat, en

boven 35 volt wordt het gedissipeerde vermogen in de diode te

groot. Dit vormt echter geen bezwaar, daar het interessante ge

bied rond VRT en VFB ligt.

De meetresultaten staan op blz.8.4 in tabel.

Samen met de berekende waarden zijn de gemeten waarden in grafiek

gebracht op blz. 8-5.
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• De gemeten laagfrequente impedantie van de msm baritt bij 1 kHz.

V 2R Rgem
volt ohm ohm

24,5 988 41,2k

25,0 963 13,Ok

25,5 920 5,75k

26,0 860 3,07k

26,5 776 1,73k

27,0 689 1,11k

27,5 608 775
i

28,0 538 582

28,5 480 462

29,0 430 377

29,5 392 322

30,0 361 282
j

33630,5 253

3I,0 313 227

31,5 291 205

3"2,0 268 183

32,5 253 169

33,0 236 154

3~,5 220 141

34 ,0 203 127

35,0 181 110

De diodeimpedantie R volgt hierbij uit:

R = 500.2R /(1000-2R ),gem' gem

waarbij 2R de afgelezen waarde op de meetbrug is.
gem
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8.5 CONCLUSIE.

Bezien we de grafieken dan blijkt dat de gemeten waarden nogal

afw~Ken van de berekende kromme. Als eerste mogelijke oorzaak

komen de onnauwkeurige gegevens van de onderhavige baritt diode

in aanmerking. Als bijvoorbeeld L niet 5 maar 6~m is, dan is

VFB=40 volt i.p.v. 30 volt. Dit levert dan een verkeerde waarde

voor J • Verder worden de uitdrukkingen voor de conductantieps
dan ook in het verkeerde gebied toegepast. Ook wordt een grote

fout gemaakt bij het uitrekenen van de e-macht waarin V-VFB
voorkomt. Het is dus wenselijk VFB te meten aan de diode i.p.v.

uit te ~ekenen zoals hier gebeurd is.'

Verder zijn ~ en ?~ niet bekend, maar zijn uit de literatuur

overgenomen. Deze zouden gemeten moeten worden a~ Schottky

diodes die naast de msm diodes op dezelfde plak zijn gerealiseerd.

De tweede mogelijkheid, met name voor de afwijkingen bij V>VFB '

is, dat de elektronenstroomver~deringin dit gebied niet meer

t.o.v. de gatenstroomverandering te verwaarlozen is.
#~~

Als derde mogelijkheid komt het verwaarlozen van de~ruimteladings-

term in de vergelijking van Poisson in aanmerking. Stellen we dat

deze term niet meer te verwaarlozen is als deze de grootte-orde

van 0,1 maal de vaste lading bereikt heeft, dus als J/v(E) ~

O,l.qND ' dan is dit het geval bij J=240 A/cm2 • (Hierbij werd aan

genomen: v(E)=v =107 cm/S = verzadigingssnelheid.) Waarschijnlijks
is dit verwaarlozen dus toch wel toegestaan (240 A/cm2~Jps)'

maar vanwege de onbekende grootheden van de baritt is hier toch

nog een vraagteken bij te plaatsen.

Resumerend is te stellen dat vergelijking van theorie en expe

riment bemoeilijkt wordt door de ~eels onbekende, deels onzekere

grootheden van de gebruikte baritt. Deze grootheden zijn: L, N
D

,

A, VFB ' VRT ' J ps ' J ns ' ~p en ~~ , en zouden dus eerst door

metingen bepaald moeten worden.

j Dit door middel van I-V karakteristieken.
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Bijlage

COAXIALE HOUDER VOOR BARITT OSCILLATOR

Schaal 1:1

(, \.!) , :~ \l) I lQ
I

-!) ,j,
,~)I

I

...l«----.l- '. .' .. •
I ~

I I IJ I
C I

Benaming:
"! f

D diode 7 middengeleider

1 huis (koellichaam) 8 iÀ ring

2 huis (buitengeleider) 9 verplaatsbare ring

3 houder 10 steun

4 diodehouder 11 schroef

5 klem 12 schroef

6 mOer 13 plug UG-21B/u

Afstemgegevens bij benadering voor een oscillatiefrequentie

9,00 GHz en maximaal uitgangsvermogen:

a b c I D VD
mm mm mm mA V

Baritt 9,7. 4,3 20,4 36 32

Impatt 13,6 4,7 23,5 28 90

van
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