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J .0 Inleiding

De groep telecommunicatie EeA doet momenteel een onderzoek aan enkele

fundamentele aspecten van een experimenteel digitaal net, zoals dat in de

toekomst er uit zou kunnen zien. In het licht van dit onderzoek staat het

werk, beschreven in het voor u liggende verslag. In het bijzonder is gewerkt

aan de bouw van frekwentie-vermenigvuldigers, die een onderdeel vormen van

een meetcircuit.

In het experimentele digitale net bevinden zich namelijk lokale regelbare

oscillatoren (VeXO's), die reeds voorheen een punt van onderzoek vormden.

Wat moest leiden tot een beter inzicht in de stabiliteit van de vexo's.

Met het te bouwen meetcircuit willen we dit onderzoek voortzetten. Onze

aandacht gaat hierbij uit naar de variatie van de fase in de tijd van het

signaal, dat de vexo afgeeft.

We kunnen uitgaan van twee meetprincipes. Allereerst kunnen we de signalen

van twee vexo's vermenigvuldigen met N respectievelijk met N-J. De vermenig

vuldigingsfactor N kiezen we zo groot, dat we uitgaan van de veXO-frekwentie,

20,48 MHz, terecht komen in de X-band. In dat gebied gaan we de na vermenig

vuldiging verkregen signalen mixen om weer te komen tot de uitgangsfrekwentie

van de toegepaste vexo. We behouden dan weI de voor ons interessante variaties,

die vermenigvuldigd aanwezig blijven.

Een tweede mogelijkheid is de VeXO-signalen ieder met N te vermenigvuldigen en

deze twee vermenigculdigde signalen ook weer te mixen. Het uitgangssignaal van

de mixer bevat dan slechts de variaties. Ook nu vermenigvuldigd aanwezig.

Zoals reeds aan het begin van deze inleiding 1S gezegd zal dit verslag zich

beperken tot de beschrijving van de bouw van de frekwentie-vermenigvuldigers,

de hoofdmoot van het meetcircuit.
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2.1 Opbouw van de vermenigvuldi~ingsketen.

Het in de inleiding genoemde meetcircuit ~s in figuur 2.1.1 nog eens getekend.

We zien, dat buiten de mixer, de schakeling geheel bestaat uit frekwentiever

menigvuldigers, IImul t ipliers ll
• In principe zouden we kunnen volstaan met twee

multipliers. Een die N keer vermenigvuldigt en een, die N-l keer verme)ligvuldigt.

Uit praktisehe overwegingen zijn we echter verplicht elke vermenigvuldigingsketen

uit meerdere multipliers op te bouwen. Daarom zullen we eerst enige aandaeht

besteden aan de orde-grootte van de toe te passen vermenigvuldigingstrappen en

pas daarna tot de behandeling van de multipliers zelf overgaan.

,84 Me

ur 2.1.1
2

fj=N.20,84 Me

multiple
VCXO ..

,,- NX .... f 12=201 ,,-

Mixer ...
"...

multipl. ,
VCXO .. -

2
r N-IX !'~,

f'=(N-l )20,84 Me:, figu

Het is de bedoeling dat we uitgaan van de VCXO-frekwentie 20,84 MHz en dat

deze frekwentie, na vermenigvuldiging, in de X-band terecht komt. We z~Jn

dus verplieht om per vermenigvuldigingstak een vermenigvuldiging met een

orde-grootte N, die ligt tussen de 400 en 500, te realiseren. Dit getal N

moet op te bouwen zijn uit verschillende termen, die met elkaar vermenigvul-

digd de gewenste totaal vermenigvuldiging geven, vanwege de praktische realiseer

baarheid. De praktijk, eist van ons, zoals later zal blijken, ook dat het

getal N zo gekozen wordt, dat de termen waaruit N opgebouwd kan worden, gehele

getallen zijn.

In figuur 2.1.1 z~en we naast de multiplier met een vermenigvuldigingsgetal N

ook een multiplier met een vermenigvuldigingsgetal N-I. Ook voor deze multiplier

gelden dezelfde genoemde voorwaarden als voor N. We zijn dus bij de keus van

het getal N al onderworpen aan versehillende voorwaarden. Door deze voorwaarden

blijven dan ook, zoals uit het volgende zal blijken, weinig mogelijke waarden

voor N tussen 400 en 500 over.

Bij het zoeken in de literatuur naar een oplossing van dit probleem kwam een

artikel van D.H. Lehmer naar voren, dat bruikbaar was bij de keus van het

getal N. Dit artikel, getiteld : "On a problem of Stormer", bevat een aantal

tabellen met getallen, die rekenkundig enig vcrband met elkaar hcbben. In een

van deze tabellen (tabellA) zijn de getallen N geeatalogiseerd zodanig, clat



- 4 -

ze gerangschikt zijn naar het.grootste priemgetal, waaruit het getal N(N-l)

opgebouwd kan worden, gaande van het kleinste priemgetal 2 tot 41. De priem

getallen zijn aangegeven met een rangnumroer t. Voor t=l hebben we b.v. te

maken met 2, voor t=lO met 29. Uit deze tabel kunnen we weer een nieuwe tabel

samenstellen en welzodatwe alleen de getallen N meenemen, die liggen tussen

de 400 en 500. In tabel 2.1.1 is dit gedaan. Ook is hierin opgenomen de daaruit

af te leiden mogelijke opbouw van .. de. verschillende vermenigvuldigingsketens.

We zien dat .pas voor het priemgetaL 11 (t=5) een getal N voorkomt tussen de

400 en 500; N=441. En dat pas bij het priemgetal J9 de mogelijkheden groter

worden.

Om bij het ontwerpen van multipliers een zo groot mogelijke arms lag te hebben,

wat de vermenigvuldigingsorde .betreft, kiezen .. we uiteraard de eerste mogelijk

heid uit tabel 2.1.1 : N=441. De praktijk zal later uitwijzen, dat deze keus

juist is.

We zouden dan kunnen komen tot de volgende vermenigvuldigingsketens voor de

twee takken :

N=441

N=440

(9.7.7)

(11.5.2.2.2)
\

21 x 7 x 3

22 x 5 x 4

Alleen over de volgorde waarmee de multipliers achterelkaar worden geplaatst,

kunnen we nog niets zeggen. In de volgende paragraaf, waarin de multipliers

zelf aan de orde komen, komen we daarom hierop terug om oak hiervoor een

keus te maken.



Tabel 2.1. 1

Priemgetal

t=5

(11 )

t=7

(17)

t=8

(19)

t=9

(23)

N; N-l

441=7 2 .3 2

440=11.5.2 3

442=17.13.2

441=7 2 .32

399=19.7.3

456=19.3.2 3

455=13.7.5

476=17.7.2 2

475=19.5.5

495=11.5.3 2

494 =19. 13 •2

460= 23.5.2 2

459=17.3 3

484=11 2 .22

483=23.7.3

- 5 -

2 termen

147.3;63.7;49.9;21.21

220.2;110.4;88.5;55.8;

44.10;40.11 ;22.20

22 1•2 ; 34. 13; 26. 17

147.3;63.7;49.9;21.21

200.2;100.4;80.5;50.8;

40.10;25.16;20.20

133.3;57.7;21.19

228.2;152.3;114.4;76.6;

57.8; 38. 12; 24. 19

91.5;65.7;35.13

238.2;119.4;68.7;

34.14;28.17

95.5; 25.19

165.3;99.5;55.9;"

45.11 ;33. 15

247.2 ;38. 13 ; 26. 19

230.2; 115.4; 92.5 ;

46.10;23.20

153 •3 ; 51. 9; 27 • 17

242.2;121.4;44.11;22.22

161 .3; 69. 7 ; 23 .21

3 termen

49.3.3;31.7.3;9.7.7

110.2.2;55.4.2;44.5.2;

22.5.4;22.10.2;11.4.10

17.13.2

49.3.3;21.7.3;9.7.7

100.2.2;50.4.2;40.5.2;

25.4.4;20.5.4;16.5.5;10.8.5

19.7.3

114.2.2;76.3.2;38.4.3;

19.8.3;19.6.4

13.7.5

119.2.2;34.7.2;17.7.4

19.5.5

55.3.3;33.5.3;

11.9.5

19.13.2

115.2.2;46.5.2;23.5.4

51.3.3;17.9.3

121.2.2;22.11.2;11.11.4

23.7.3
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2.2 Multipliers

Een multiplier is een schake1ing, die de frekwentie van het ingangssignaa1

een aanta1 ma1en vermenigvu1digt •.Hierbij is het gewenst dat een zo groot

moge1ijk dee1 van het ingangsvermogen terecht komt in het uitgangssignaa1 met

de hogere frekwentie. Ofwe1 de ver1iezen, die in de schake1ing optreden, moeten

zo klein moge1ijk zijn. Het rendement van een multiplier wordt dan ook a1s

vo1gt gedefinieerd :

_ vermogen van uitgan~ssignaa1 met frekwentie Nfl
n - vermogen van ingangssignaa1 met frekwentie f l

Het rendement is een grootheid, die bij het ontwerpen van multipliers een

be1angrijke ro1 speelt. In deliteratuurtreft men daarom vaak beschrijvingen
!

van multipliers, die gekwa1i£iceerd.zijn met een rendementsopgave.

Hier ontmoeten we aIde oorzaak.van.onze wens, geuit in de vorige paragraaf,

om het vermenigvuIdigingsgetaLuit.zoveeLmogelijk termen op te kunnen bouwen.

Het rendement speeit namelijk .daarbij.. een. rol.. Het kan voorkomen dat een ver

menigvu1digingsgeta1 door twee.multipliers,. in serie achter e1kaar gep1aatst,

gerea1iseerd kan worden in p1aats .van in een keer met een multiplier. Het

tota1e rendement van de twee in serie geplaatste multipliers kan dan groter

zijn dan het rendement van.de ene multip1ier~ die hetze1fde resu1taat geeft.

Ste1 bijvoorbee1d dat het :r;endement. van...een..6:x:-:multip1ier 40% is en de rende

menten van een 2x-mu1tip1ier en een 3x-mu1tiplier 80% resp. 70%. De twee

laatste multipliers geven samen in .serie een rendement van 56% tegen de 40%

van de ene 6x-mu1tip1ier. Het is dus zaak steeds eventuele a1ternatieve

moge1ijke op1ossingen tegen e1kaaraf te wegen.

De werkingen van mu1tip1ierschake1ingen zoa1s die momentee1 vee1 toegepast

worden en waarover de 1iteratuur voorbee1den geeft, berusten a11emaa1 op

het grondprincipe van de niet-1ineariteit. We kunnen zeggen dat een sinusvormig

signaa1 met de frekwentie £} toegevoerd wordt aan een schake1ing met een niet

1ineaire overdrachtsfunctie~Aan de uitgang van de schake1ing vinden we dan

meesta1 een signaa1 terug dat naast een component met de grondfrekwentie van

het ingangssignaa1 oak nog componenten bevat met hogere harmonischen hiervan.

Door nu een van deze hogere harmonischen met behu1p van een filter vrij te

maken verkrijgen we uiteinde1ijk een signaa1 met een frekwentie, die een

aanta1 ma1en de frekwentie van het ingangssignaa1 is, a1 naar ge1ang het toe

gepaste bandfi1ter doorlaat. In figuur 2.1.1 is het principe nog eens in een

b10kschema getekend.
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A
schake ling met

~ Cll\,~C", lu"hq»
bandfi1ter met

sin wIt niet-1ineaire centrale aNsin(Nwt+<PN)
~ 'JUr' '10... ,;,:.,

overdrachts- P" frekwentie Nfl
,

w"zl'lrJ
functie

.

figuur 2.1. I

Om de niet-lineaire schake1ing te rea1iserenstaan ons twee ha1fge1eider e1ementen,

de transistor en de diode ter beschikking. Hiervan is de eerste een actief en de

tweede een passief element.

Geven we een transistor een z.g. C-:instelling. dan is de overdracht van de ingangs

spanning, die aan de basis wordtutoegevoerd~ naar de co11ectorstroom niet-1ineair.
~ lei?~, t b.

Bij deze C-inste11ing ge1eidt de.transistor.en.v10eit.er een co11ectorstroom maar

gedurende een gedee1te .van een periode.. van. het. ingangssignaal. De co11ectorstroom

krijgt dus een pu1svormig karakter.met .. een..herhaLingsfrekwentie die gelijk is aan

de ingangsfrekwentie. Van dit pulsv:ormig signaal kunnen we het Fourier-spectrum

bepa1en en we zien dan dat hetal1erlei componenten bevat met een frekwentie een

aanta1 ma1en groter a1s de ingangsfrekwentie. Door de collector impedantie af te

stemmen op de gewenste hogere harmonische kunnen we aan de uitgang een signaa1 ver

krijgen met een frekwentie, die een gewenst aanta1 ma1en hoger is a1s de ingangs

frekwentie.

Het frekwentiegebied echter, waarin deze multiplier wordt toegepast, 1igt buiten

ons werkterrein, 20 Me tot 10 GHz. Wat ons nog overb1ijft om toe te passen is

de diode, het passieve element.

Het soort diode, dat in aanmerking komt om toegepast te worden in een multiplier,

is de varactor. Deze diode heeft een spanningsafhanke1ijke capaciteit. Deze

afhanke1ijkheid is niet 1ineair. Het is dus eenniet-1ineair reactief element. Ook

hier traffen we een niet-1ineariteit aan a1s oorzaak van de vorming van hogere

harmonischen.

De ontwikkeling van varactor-diodes heeft nog een andere diode opge1everd, de

step-recovery diode.

Deze diode is te beschouwen a1s een varactor, maar niet met een ge1eide1ijk ver10pend

niet-1ineair verband tussen z'n spanning en capaciteit. De step-recovery-diode

kent slechts twee toestanden voor z'n capaciteit, a1 naar ge1ang de grootte en

polariteit van de spanning, die erover staat. Bovendien heeft de step-recovery-

diode nog de eigenschap meegekregen, dat hij na een ge1eidingsperiode nog gedurende

een korte tijd geleidt in de sperperiode, als deze op de geleidingsperiode volgt.
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Deze extra geleiding houdt echter abrupt op, met een stijgtijd die in

orde ligt van de nano-seconden. Dit-maakt hem bijzonder geschikt om toe

te passen in het Giga-Hertz gebied., Wantdit snel schakelen werkt pulsvorming
-"'" ,_~_" .. "'-

~n de hand, die, zoals we later zullen zien, rijk is aan hogere harmonischen.

We zullen dus de eerste trappen van de vermenigvuldigingsketen tot ongeveer

I GHz uit mo~~ voeren met varactors en de trappen in het Giga-Hertz' gebied

met step-recovery-diodes. Omdat de multiplier-schakeling van ieder een eigen

karakter heeft zullen we ieder apart behandelen in de volgende paragrafen.



- 9 -

3.0 Varactor-multipliers

3.1 Inleiding

Een van de elementen, die gebruikt_kunnen worden om frekwenties te ver

menigvuldigen, is, zoals reeds genoemd is, de varactor-diode. Het is het

verband tussen de spanning over de.varactor-diode en capaciteit van de
e>-.t

varactor-diode, .sHe ons in staat stelt,;..0111 hogere harmonischen te produceren.

Door naast de gewenste harmonische d.m.v. filtering ookde frekwenties.van

harmonischen, die tussen de grond-harmonische en de gewenste harmonischen

liggen, mee te nemen kunnen we komen tot-multipliers die een hoger rendement

hebben, dan 1n het geval waar slechts de component,van de gewenste harmonische

wordt meegenomen. Na eerst de werking vande varactor zelf besproken te hebben

zullen we allereerst een .theoretische beschouwing wijden aan hoe dit alles in

zln werk gaat. Vervolgens.zal.aandacht worden geschonken aan de realisatie

van hetgeen de theorie v?orspelt.

3.2 De varactor-diode

Gaan we uit van de normale diode, opgebouwd uit een p-n-overgang, dan kunnen we

twee diode-toestanden onderscheiden en weI : de geleidingstoestand en de sper

toestand. Zouden deze twee eigenschappen de benaming "diode" slechts rechtvaar

digen, dan is de benaming varactor-diode niet gegrond. Deze kent namelijk weI

een p-n-overgang maar geen uitgesproken sper- en geleidingstoestand. De

varactor-diode kent eerder slechts de toestand, die optreedt als men van de

sper- in de geleidingstoestand overgaat. Welke bij een goede normale diode

zeer scherp moet zijn.

In de laatstgenoemde toestand kunnen we de p-n-overgang voorstellen door een

capaciteit in serie met een weerstand, R , fig. 3.2.1
s

figuur 3.2.1

Deze capaciteit is ook 1n de normale diode aanwezig, maar dan wordt deze

als parasitair gezien en is niet gewenst aanwezig. Bij de varactor-diode

vormt juist deze capaciteit de sleutel, die ons in staat stelt frekwenties

te vermenigvuldigen. nit, omdat de capaciteit, zoals uit het verdere verlaop

van het verhaal blijkt, varieert als funetie van de signaal-spanning, die

over de diode wordt gezet.
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De serie-weerstand~ R , vindt z'n bestaan in de aanwezigheid van de kontakt-s
weerstand tussen het halfgeleider-materiaal en de toevoergeleiders en in het

halfgeleidermateriaal zelf. Omdat deze weerstand de werking van de varactor

intoomt en het rendement van de multiplier-schakeling doet verminderen, is

hij ongewenst. Bij de ontwikkeling van varactors is het verkleinen van de

weerstand~ R ~ dan ook een van de belangrijkste punten van onderzoek ..s
Hoe komt de varactor-diode nu aan deze eigenschap van de variabele capaciteit ?

Uit de halfgeleidertheorieweten we dat er tussen n-materiaal en p-materiaal

ladingstransport plaatsvindt. Elektronen uit het n-gebied passeren de over

gang en neutraliseren onmiddellijk na passage in het p-gebied positieve lading

dragers. Hetzelfde doen de gaten van het p-gebied. zij gaan van het p-gebied

naar het n-gebied en neutralis,.erenelektronen in de buurt van de p-n-overgang.

Dit heeft tot resultaat dat .alle~rije ladingdragers verdwijnen uit de direkte

omgeving van de p-n-overgang. Er ontstaat een "uitputtings"-gebied. Wat weer

tot gevolg heeft dat er een kontakt-potentiaal komt te staan over de p-n-overgang

I

0 0 0 ! - - -
e G e e

I
@ ® (f) ID

0 0 0 - - -
e <::> 0 G I (t) (f) e 0
0 0 0 ..... - -

h!1
I 1 I
I . I .

e= ne~. ionen
6 =p~. i.onen
o:~len

_:vrije eleklronen
y =ko~t~kipolenl.i.aaI

figuur 3.2.2

Het nu verkregen beeld lijkt sterk op een weinig belaste capaciteit met het

uitputtingsgebied als dielektrikum en het aangrenzende halfgeleidermateriaal

als de twee geleidingsplaten.

Zetten we nu een uitwendige spanning over de p-n-overgang en weI 20 dat deze

de kontaktpotentiaal, V, versterkt (sper-richti.ng)~ dan wordt het uitputtings

gebied breder en de daarmee verbonden capaciteit neemt af (fig. 3.2.3)

De grootte van de spanning in de sperrichting is echter weI beperkt tot het

punt waar doors lag optreedt~ aangeduid luet VR~ de doorslagspanning.
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figuur 3.2.3

-_/ Passen we een spanning toe, tegengesteld van teken aan de kontaktpot~ntiaal,

dan neemt de breedte van het uitputtingsgebied af en de capaciteit neemt toe.

Dit laatste duurt echter totdat de uitwendig aangelegde spanning de kontakt

potentiaal in grootte overtreft. ,Dan verdwijnt het capacitieve effekt. Ret

werkgebied van de varactor ligt dus tussen de doorslagspanning VR en de

kontaktpotentiaal, V.

Ret voorgaande verklaart dat .de capaciteit een funktie van de aangelegde spann~ng

~s, mits de p-n~overgang in z'n sperrichting ingesteld is. Ret verband dat er

bestaat bij een varactor-diode tussen de capaciteit en de spanning ligt vast

in de volgende formule

met c(v)

c'
C(v) = ...,...._0__

(I-v/V) y

capaciteit bij een signaalspanning v

. (3.2.1)

c' capciteit als v=O
a

V kontaktpotentiaal

y exponent, die een funktie is van de onzuiverheidsgraad van de
I

p-n-overgang. Deze kan varieren van bij benadering een 2' voor

een scherpe overgang, tot ongeveer i voor specifieke geJeidelijke

overgangen.
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Figuur 3.2.4 geeft het verloop van deze formule, 3.2.1 , weer ~n een grafiek.

figuur 3.2.4

--.I!IIIl::=::======-----+-~---__....\I'

I
Duidefijk ~s hierin te zien het niet-lineaire verloop, hetgeen juist van nut

is bij frekwentie-vermenigvuldiging. Een en ander zal duidelijk blijken uit het

volgende rekenvoorbeeld, wat later veor de meer theoretisch ingestelde lezer

gevelgd wordt door een meer theoretische benadering.

RekenvooI'beeld

Ook VOOI' de capaciteit van de vaI'actoI'-diode

v =Q/C;

met : Q = lading op de condensatoI'

C =capaciteit van de condensatoI'.

geldt de condensatoI'foI'mule :

J ~ ttl)J.. CAJ-.-v/L-t~ --- (3 • 2 •2)

~{Y'\A.~~J-

Gaan we uit van een sinusvoI'mige stI'oom~ IJsin w1t, die dooI' de vaI'actoI'- ,~

diode vloeit~ dan vinden we vOOI' de lading, die in de condensatoI' aanwezig ~s

m.b.v. de fOI'mule :

Q = fidt

= fI1sin w1tdt

= A - 1./w cos
~ 1

y

(3.2.3)

met : i

I 1
w1
A

"

= stI'oom dooI' va':r'actoI'-diode

=amplitude van deze stI'oom

=fI'ekwentie van het ingangssignaal

= integI'atie-konstante J gegeven dooI' de lading aanwezig op tijdstip t=o
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VuZZen we de gevonden waapde voor QJ 3.2.3, in in vergeZijkingen 3.2.2 en

3.2.1 dan krijgen We

A - .£l cos wIt
V = WIC' (3.2.4)

o

(l-v!V)Y
Nemen we een signaaZspanning VJ die veeZ groter is dan de kontaktpotentiaal,

V, dan wordt

A - .£l cos WI t.E.... =v 1- y = W""-I _

v y ' C'Vy
o

? (3.2.5)

Beschouwen we het simpeZste gevaZ Van een schepp p-n-ovepgang

wordt 3.2.5 :

~(A -II cos
Wjt YA2_2AIICOS

I 2
WI t+t!:..J.) coS 2 WI t

V W) = WI =c,0' 2
V C'

0 0

1
:Y=2~dan

A2 2AI cos WI t
=~- 2

VC' VC'o 0

We vinden dus een gelijkspanningscomponent, een component met de grondfrekwentie,

WI' en een component met een frekwentie 2w 1• Als we deze laatste uitfilteren

hebben we een vermenigvuldiging met een factor 2 gekregen.

Ret is begrijpelijk dat dit niet een erg hoog rendement geeft, omdat een

gedeelte van het vermogen in de twee andere componenten verloren gaat.

In de volgende paragraaf zal daarom uiteengezet worden op welke manier we,

vooral als we hogere vermenigvuldigingsfactoren dan 2 maal eisen, tot een

hager rendement kunnen komen.
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3.3 Theoretische benadering van de varactor-multiplier.

In deze paragraaf worden de twee mogelijke schakelingen van de varactor

multiplier bekeken. Eerst zullen enkele rekenkundige afleidingen, gedaan

aan de multiplier zonder "idlers", worden gegeven. Dit resulteert l.n een

uitdrukking voor het rendement. Verder optimaliseren we deze uitdrukking

naar de belastingsweerstand, ~, voor het geval we te maken hebben metOeen

diode met een scherpe p-n-overgang. Ret resultaat hiervan is dat een optimaal

rendement optreedt als de inwendige generator-weerstand, R , gelijk is aan
g

de belastingsweerstand, ~. Retgeen geheel in overeenstemming is met wat

Penfield en Rafuse hierover in hun boek.: "Varactor Applications", geven.

In een figuur wordt dit ge1l1ustreerd.

be tweede mogelijke schakeling,waaraan.gerekendwordt, is de multiplier

schakeling met "idlers". Deze idlers zijn takken, die afgestemd zijn op
•

tussenliggende harmonischen en die .alleen een stroom-component doorlaten

met de frekwentie van die harmonischen. Gebruikmakend van wat reeds voor

het eerste geval aan afleidingen is gegeven vinden we ook hier als eind

resultaat een uitdrukking voar het .rendement. Deze uitdrukking vergelijken

we met de eerder gevonden uitdrukking voar bet rendement in het geval geen

idler-takken zijn toegepast. Dit ter verduidelijking van het verschil l.n

het te behalen rendement.

Voor we overgaan tot de beschrijving van .deze multiplierschakelingen wordt

eerst een lijst gegeven van de symbolen, die bij de afleidingen gebruikt zijn.

Deze symbolen zijn :

c
c

o
C'

o

N

capaciteit van de varactor

capaciteit van de varactor bij de daorslagspanning

capaciteit van de varactor bij de nul spanning

signaalspanning van de generator

afsnijfrekwentie bij de doorslagspanning, V
R1

stroom door de varactor met de ingangsfrekwentie

stroom door de varactor met de uitgangsfrekwentie

amplitude van II

amplitude van IN

afstemspoel van het ingangscircuit

afstemspoel van het uitgangscircuit
1

( I-y)
vermenigvuldigingsorde

genormeerde Q1
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PN = genormeerde QN
Q lading ~n de varactor

QR = lading ~n de varactor bij de doorslagspanning VR
Q

t
component van Q met de grondfrekwentie

Q
N

component van Q met de uitgangsfrekwentie

Q
F

kwaliteitsfactor

qt amplitude van Q
t

qN amplitude van QN
R serie-weerstand van de generator

g
~ belastingsweerstand

R = genormeerde R
-g g
'~ = genormeerde ~

R serie-weerstand van de varactor
s

v . - spanning over de varactor

V kontakt-potentiaal

X VR = doorslagspanning

V
o

V-VR
y = factor t afhankelijk van het soort p-n-overgang van de diode

n rendement van de multiplier

~ fasehoek tussen II en IN

w = grondfrekwentie

3.3.1 Multiplier zonder "idlers"

Paragraaf 3.2 heeft ons reeds het verband opgeleverd tussen de spanning

v over de diode en de capaciteit C(v) van de diode.

Ook is reeds genoemd de begrenzing bij de doorslagspanning t V
R

• De capaciteit

(3.3.1.2)

(3.3. 1 • I )

(3.3.1.3)

uit de vergelijking

v
R

y
-)
V
de vergelijking

( t -
Door C' te elimineren m.b.v.

0

krijgen we het verband :

V y
0C(v) C (y-)o -v

met V V-v
0 R

van de diode bij deze grens is

c r

o
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Passen we de condensatorvergelijking t Q=JCdv t toe dan komen we tot een verband

tussen de lading en de spanning van de varactor-diode. We integreren daartoe
Imetals integratiegrenzen de variabele waarde van de spanning 1n het spergebied t
\

v, en de bovengrens van het spergebied t de kontaktpotentiaal V.

nit levert op

Q =
tc vY

o 0

1-y
1-y

(V-v)
(3.3.1.4)

We zullen nu eerst het circuit bekijken t waaruit de multiplier is opgebouwd.

Hiervan uitgaande zullen we dan een uitdrukking voor de efficiency afleiden,

die dan later vergeleken kan worden met het resultaat voor het geval, waar

weI gebruik wordt gemaakt vande_tussenliggende frekwenties. Ret circuit ziet
i

er uit als getekend in figuur 3.3.1.1 en is opgebouwd uit de volgende

onderdelen.

Links wordt de generator aangesloten t die een signaal afgeeft met de te ver

menigvuldigen frekwentie f
l

(Rg = generator-serie-weerstand). Dit signaal

komt via een filter F
I

, dat aIleen een stroom doorlaat met de frekwentie f 1

r----+t
L,

/)

figuur 3.3. I . I

F,.

van het ingangssignaal, en LIt een zelfinductie die dient voor de afstemming

van het geheel, over de varactor-diode te staan. De varactor-diode is voor

gesteld door een variabele capaciteit en een serieweerstand R • Een stroom
s

van een hogere harmonische, Nw, die hierdoor gegenereerd wordt. laten we

vloeien v~a een filter F
2

, dat alleen een stroom doorlaat met de frekwentie

Nw l , en L2t die weer dient voor de afstemming, naar de belasting ~'

Hoe\vel we slechts de stromen met de frekwentie w en Nw laten stromen door

de varactor bestaan toch de spanningen van aIle andere aanwezige harmonischen

over de diode. We zijn verplicht deze componenten mee te nemen in het kader

van deze theoretische beschouwing.
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We stellen dat de lading op de varactor bij de grondfrekwentie Q1 is en

gegeven wordt door :

QI = qlcos wIt,

zodat II = -wqlsin wIt = i 1sin wt

Hetzelfde wordt gesteld voor de uitgangsfrekwentie

QN = qNcOS(Nwlt+¢)

zodat IN = -NwlqNsin(Nwlt+¢) = iNsin(Nwlt+¢)

Stellen we verder dat de lading die bij doorslag aanwezig ~s op de varactor,

gelijk is aan QR' dan is de grootste ladingszwaai QR/2. Dus

0.3.1.5)

0.3.1.6)

3.3.1.4 gestopt, die in

-c V
o 0

I-y

Q

Dit levert weer een uitdrukkingop.vDor C
o

een n~euwe uitdrukking geeft voor Q

v-v I-y
R

QR(1 - -V-)
o

Deze lading QR kunnen we ook brengen in vergelijking 3.3.1.4.

Deze wordt :

en v-vR

IQ-Q -'-
= V {1-(1+ Q R)l-y}

a R

met

Q-Q m
Rv-v = V {I - (.I + --) }

R 0 Q
R

(3.3.1.7)

v-V
R

De gevonden uitdrukking voor Q,3.3.1.6, substitueren we vervolgens in 3.3.1.7

QI-QN+QR/2 m
V {1-( Q )}

o R

qlCOS wt
V {I - ~m (l + '-:---r::---

a QR/2

qNcoS(Nwt+<f!) m

Q /2 )}
R

(3.3.1.8)
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Deze laatste uitdrukking voar v-V
R

kunnen we oak in een Fourier-reeks

ontwikkelen :

v 00

v-VR = 2~ {ao+ t (ancos nwt + bnsin nwt»
n=1

(3.3.1.9)

met a =
n

b =
n

7f

1
7f

7f

J
ql qN m

{1+ Q:72 cos wt - Q:72 cos(Nwt+¢)} cos nwtdwt
R R

7T

f
q) qN m

{1+ Q /2 cos wt - Q:72 cos(Nwt+¢)} sin nwtd(wt)
R R

-11'

Voor het circuit, fig.3.3.I.l kunnen we ook nog de Kirchhof-vergelijkingen

opschrijven
v V

Eg(sin wt+a)=i1(Rg+r s ) sin wt+L]wi)cas wt+ 2: a)cos wt+ 2: b)sin wt

en

(3.3.1.10)

(3.3.1.11)

Met deze vergelijkingen kunnen we, in principe de aplossingen voor iN'

uitgedrukt in termen van E en circuit-parameters, oplossen.
g

We hebben als doel gesteld het rendement te bepalen van het multipliercircuit,

zoals getekend in figuur 3.3.1.1 om het resultaat straks, als we het rendement

berekend hebben voor het verbeterde circuit hiermee te vergelijken. Hiertoe

nemen we aan dat ingangsstroom gegeven is. Verder nemen we aan dat het ingangs

circuit afgestemd is met L
1

en het uitgangscircuit met L2, als we het maximale

rendement willen bepalen. Dit is in overeenstemming met wat Penfield en Rafuse

zeggen. Als het ingangscircuit is afgestemd dan zijn de 2 termen uit vergelijking

3.3.1.10 :
V

L)W)COS wt + 0 a)cos wt = 0
2
m

dus (3.3.1.12)
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Vergelijking 3.3.1.10 wordt dan:

V
E = i 1(R +R ) + -£ b1g g s 2m

(3.3.1.13)

Stel dat de spanning van de

signaalbron is (onafhankelijk van

IN) :

figuur 3.3.1.2

Voor vergelijking 3.3.11 kunnen we niet hetzelfde doen, omdat daar nog

als onbekende de fasehoek, ~, van de stream IN inzit.

We meeten daarom eerst een oplossing voor ~ .vinden. We makendaarom gebruik

van een vervangingsschema veor het uitgangscircuit, fig.3.3.1.2. Hierin wordt

de signaalbron voorgesteld door dat
V

o
deel van 2m(aNcos Nwt+bNsin Nwt),

dat onafhankelijk van IN is,

wat hiervan overblijft wordt

beschouwd als de spanningsval

over de niet-lineaire impedantie.

(3.3.1.14)

q1 m
(1+ QC72 cos wt) cos Nwtd(wt)

R

'IT

J
q1 m

~N = - 'IT (1+ QR/ 2 cos wt) sin Nwtd(wt)

-'IT

q1 m
Orndat (1+ QC72 cos wt) een even-functie van wt is en sin Nwt een oneven-

R
functie, geldt : ~N=O.

Voor vergelijking,3.3.11 kunnen we schrijven :

V V V
o 0 0 b ..kNcos Nwt = - --(a-k )cos Nwt - -- Ns~n Nwt +

2m 2m N N 2m
(3.3.1.15)
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We hebben gesteld dat kN onafhankelijk van IN is. We mogen daarom eLsen voor

een goede afstemming van het uitgangssignaal dat IN(~insin Nwt+~) dezelfde
Va

fase heeft als -- .kNcos Nwt. Hiervoor moet gelden :
2
m

c6s(NWt+~) ~ sin Nwt

'IT
Dit geeft : ~~+ 

- 2

Deze gevonden waarden voor ~ stoppen we weer in vergelijking 3.3.1.15

V V V
o 0 ( k) 0 b ..kN cos Nwt = - -- a - cos Nwt - -- NSLn Nwt

2m 2m N N 2m

Op deze vergelijking kunnen we weI de voorwaarde van goede afstemming

toepassen. Deze voorwaarde is :

V
+ L Nwi = -E. b
- N N 2m N

is hieraan voldaan dan wordt vergelijking 3.3.1.16 :

(3.3.1.16)

(3.3.1.17)

(3.3.1.19)

(3.3.1.18)
V V

o 0
2m kNcos Nwt = 2m (aN-kN)cos Nwt ~ iN(RL+Rs)cos Nwt

Of we voor ~ de waarde + I of - I moeten gebruiken hangt van het teken van

kN af. Het teken van kN is te bepalen door de uitdrukking voor kN, 3.3.1.14

uit te schrijven met behulp van een reeksontwikkeling
'IT

'IT J (1+ k~O ak cos kwt)cos Nwtd(wt)
-'IT

We zijn dan in staat iets te zeggen over het teken van kN• Als N een even getal

is, is kN negatief. Is N oneven dan

Is kN negatief -N is even- dan moet

negatief zijn. ~at verbonden is met

is kN positief,

ook de laatste term van vergelijking 3.3.1.19
'IT

de waarde voor ~ : - 2'
De afsternvoorwaarde, 3.3.1.17, wordt dan:

VobN

2
m

(3,3.1.20)
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Nu de twee waarden veer ~ weI bekend .zijn kunnen we de Kirchhof-vergelijking

-vaor het uitgangscircuit bij goede afstemming opschrijven. Wat eerst door

het onbekend zijn van ~ moeilijkheden gaf.

Vergelijking,3.3.1.16 wordt

V
o

2m aNcos Nwt = ~ iN(~+Rs)COS Nwt

nit resultaat levert ons weer een uitdrukking voor de uitgangsstroom, iN' op :

VoaN
iN = + ----

2m(~+Rs)

Wij zijn nu zover gekomen dat het zinvol is om te gaan denken over een uit

drukking voor het rendement~ n. nit rendement is als voIgt gedefinieerd

n = ~itgangsvermogen (3.3.1.23)
~ngangsvermogen

Het ingangsvermogen wordt gevormd door het .vermogen~ dat door de signaalbron

geleverd wordt, aan de varactor-tak. We doan hierbij de aanname~ dat het

vermogenstransport optimaal is. Hieraan wordt voldaan als de impedantie van de
V b lvaractor-tak, R + __0 __ , gelijk is aan de inwendige weerstand van signaal

s 2m.
bron, R ~I

g

R
g

Rs

V b
l+ _0_

Z
m.
~1

0.3. 1 .24)

Het vermogen dat in de varactor-tak terecht komt, het ingangsvermogen, is dan

gelijk aan :

Het uitgangsvermogen ~s gelijk aan

Het rendement wardt dan
IR .2
2 L~N

n = 7-'£"'-:2/7:S=R-
g g

met ~I

E
2

-g
8R

g
E
-g
ZR

g
.2

R~N L
2

0.3.1.25)

0.3.1.26)

Met de uitdrukking

n

vaar iN,3.3.I.ZZ~

2 24R
g

R
L

V
a

a
N

wardt vergelijking 3.3.J.26

0.3.1.21)
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Bedenken we nog

we E voor z~Jn
g

dat we de aanname R =R
g s

uitdrukking,3.3.1.13 dan

hebben gemaakt en vervangen

vergelijking 3.3.1.27

(3.3.1.28)

rekenkundige mogelijkheden?

We kunnen o.a. het rendement gaan optimaliseren t.o.v. de belasting I1., door

n naar I1. te gaan differentieren. We krijgen dan echter meteen te maken met de

afhankelijkheid van aN en b l met I1.' Dit maakt het analytisch aIleen rnogelijk

voor het geval we te maken hebben met een varactor met een scherpe overgang :
I I

ill = I_y = 1=1 = 2.

Voor we echter overgaan tot het bekijken van het optimale rendement voor dit

geval, zullen we eerst enkele grootheden normaliseren om het rekenwerk te ver

gemakkelijken. Deze te normaliseren grootheden zijn :

V2 a 2 RLo N I
n

22m. 2 (I1.+R
S

)
2 Y.o.£L

~I R +
s 2m.

~l

Wat biedt dit resultaat voor het rendement ons nog aan

q l /QR/2 PI

qN/QR/2 = PN

I1.
R

s

(3.3.1.29)

R IR = Rg s g

Ook introduceren we een n~euwe factor, QF' die bekend staat als de kwaliteits

factor van de varactor.

QF is als voIgt gedefinieerd

(3.3.1.30)

~n de uitdrukking voor n, 3.3.1.28

C de capaciteit van de varactor bij de
o

de serie-weerstand. Is w gelijk aan de afsnijfrekwentie

I
QF = R C w

s 0

ingangsfrekwentie,Hierin is w de

doorslagtoestand en R
s

van de varactor, wc' dan is QF=I.

Deze nieuwe grootheden verwerken we

en in de uitdrukking voor PN,3.3.1.22 na eerst nog de lezer herinnerd te hebben

aan vergelijkingen, die we aan het begin van dit verhaal zijn tegengekomen :

v = -Q ImC
oRo

en
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Vergelijking 3.3.1.28 wordt :
2 2

qNQFl).
n = m-I - 2 m-l

2 Plm(I+l).) (2 Plm+QFbl)
Vergelijking 3.3.1.21 wordt :

QFqN

(3.3.1.31 )

(3.3.1.32)

Rekenvoorbeeld voor het geval m=2

Zoals gezegd biedt alleen het geval m=2 analytisch perspectieven, als We n
gaan optimaliseren met betrekking tot de belasting RL. Voor dit geval zijn

aN en b1 te bepalen uit vergelijkingen 3.3.1.9
2

-Pl
aN = ~; b1=r1PN (3.3.1.33)

met N=2

We zien dat voor dit geval, m=2, alleen oplossingen mogelijk z~Jn van de

integralen (3.3.1.9)voor N=2, wat in de lijn van verwachting ligt.

De uitdrukking voor n,3.3.J.3] , kunnen we nog verder vereenvoudigen door b
1

er uit te substitueren. Vergelijking 3.3.].32 vullen we daartoe in, in de

uitdrukking,3.3.1.33 , b1=r1PN' na eerst weer aN in 3.3.1.32 vervangen te
.:Pihebben door 2' b

1
wordt dan

QJiPl
b =-----

1 2mmN(1+R)
L

Met deze uitdrukking voor b
1

wordt vergelijking 3.3.1.31

P1Q?L

Dit levert de

en R == Rg s

voor RL op :

{3.3.1.35

{3.3.1.36
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3.3.1.36Dus H =R .
g L

Passen we hierop ook de normalisatie en de uitdrukking Voor b1 toe dan is :

Q~l
R = 1 +

g 22mm2(1+~)

We zien dat vergelijking 3.3.1.37 gelijk is aan vergelijking

Door vergelijking 3.3.1. 350p te lossen vinden we voor H
L

:

{3.3.1.37

{3. 3.1.38

(3.3.1.39

Deze waarde voor HL vullen we in in vergelijking 3.3.1.34 voor~ en stellen in

overeenstemming met het speciale geval m=2. Vergelijking 3.3.1.34 wordt dan:
2 2

1 P1QF
n =64 \ / p2Q2- 2

{1+ V(1+ ~4F)}

AIleen het geval m=2 hebben we beschouwd. De andere gevallen hebben we afgedaan

als rekenkundig onoverkomelijk. WeI is het mogelijk langs numerieke weg voor de

gevallen, waarin m niet gelijk aan 2 is de algemene uitdrukking voor n, verge

lijking 3.3.1.28. voor verschillende waarden van~, te ontwikkelen. In fig.3.3.1.3

zijn enkele voorbeelden, die de literatuur ons geeft, getekend.

100

a

, I ! I I_~'---....L----.J

" 3 4 ~ G 7 8 9 10

Rl./r.

4 -

I
I
I

~I I b

I I

I I

I I

I I

I I
I I

~:; I---";'C
I I I
I I I

I I :
I I J

1 o-~----,0--ro, , _

I I I
I I
I I

3 - I I
I I

I

'"ct

~ 10
>.
u
c.
.~
u
~

'"

~
U1

! 2
0.
o

Fig. 5
Efficiellc)' raSl!S lIorlllalised [oad rcsis!allc(,
a N·o 2 ',"'" 1'51',00'6 n,.,"" 50
b N -, 3: or .. 15: /', 0 S: (\"0 200
c",,' 4, '( _.-0 1'6.1', o·q, Q .• , 0

0 200

figuur 3.3.1.3
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t.o.v. R uitgezet. Duidelijk is te zien
g

blijkt in het algemeen zo te zijn, zodat

(3.3.1.40)

Naast het rendement t.o.v. R
L

is ook R
L

dat n een maximum heeft als R =R . Dit
L g

we mogen aannemen dat voor maximale rendement, ~=Rg=R.

De algemene uitdrukking voor n, vergelijking 3.3.1.28 wordt dan

2 2
aNQF

n = -----~---=Q-F-:-b-I--"""'2
2m-2 2 2

2 .m .PI (2+ m-I )
2 .mPI

waarvan aN en b
l

numeriek bepaald kunnen worden.

Uit figuur 3.3.1.3zien we dat aIleen de verdubbelaar, N=2, een acceptabel hoog

rendement ~eeft. Gaan we met onze vermenigvuldigingsfactor omhoog dan neemt het

rendement snel af. Verder moeten we er rekening mee houden, dat in de praktijk

de rendementen nog lager zullen zijn dan in figuur 3.3.1.3 voorspeld is. We zijn

namelijk uitgegaan van ideale filters en afstemspoelen. Voor goede filters eisen

we dat het ingangsfilter een laagdoorlaatfilter en het uitgangsfilter een band

pass-filter is. In de praktijk zullen echter ook ongewenste stromen vloeien in

de verschillende filtertakken.

Dit verlaagt ook het rendement. Ook de weerstand van het halfgeleider materiaal

zal varieren met de toegepaste spanning, omdat de breedte van het uitputtings

gebied varieert en omdat daardoor de dikte van het overige halfgeleider materiaal

kan varieren.

Willen we hogere rendementen halen, ook bij hogere vermenigvuldigingsfactoren,

dan zullen we gebruik moeten maken van de z.g. "idler-takken".



- 26 -

3.3.2 Varactor-multipliers met "idlers"

I , die alleen
m

frekwentie, waarop het bandfilter, Fm,

In figuur 3.3.2.1 1S de schakeling van de multiplier met idlers getekend.

De idler-takken worden gevormd door de spoelen L , die voor de afsternrning
m

zorgen en de bandfilters F • Elke tak kan slechts de takstroom
m

een frekwentie-component bevat van de

is afgestemd, voeren. Voor deze stromen gelden dezelfde uitdrukkingen als

we voor de stromen in de schakeling van de multiplier zonder "idlers" hadden

gevonden. Deze uitdrukkingen zijn ook weer afgeleid van de ladingbijdragen

van elke frekwentie-component in de varactor. De takstroom is :

I = -mwq sin(mwt+~ ) = i sin(mwt+~ )m m ill m ill

Verder kunnen we eenzelfde soort vergelijking afleiden voor de spanning die

figuur 3.3.2.1

(3.3.2.1)

over de varactor staat, als voor het geval we te maken hebben met een multiplier

zonder "idlers". AIleen zijn nu ook de ladingscomponenten aanwezig met

frekwenties van tussenliggende harmonischen. De spanningsvergelijking ziet er

dan als volgt Urit: 1 Ql co , wt QmCo,<mwt+.mtmJ

v-V R = Vo 1 ~ 2In (l+ QR/ 2 - L QR/2 )

De sornrnatie is genomen over alle meegenornen harmonischen. Passen we hierop

Fourier toe dan krijgen we de volgende Fourier-reeks met de volgende

coefficienten :
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v (X)

v-V 0
L nwt + b sin nwt (3.3.2.2)= a + a cos

2
m 0

n=1 n n

1T
q cos (nwuljJ ) m

J
q1cos wt

(1+ - L
m m nwtd(wt)met a = -

QR/ 2 Q /2 ) cosn 1T
R

-1T

1T
q cos(nwt+1jJ ) m

J

qlcos wt
b (I + - L m m). nwtd(wt)n 1T QR/2 Q /2 s~n

R
-1T

Op dezelfde man~er als ~n de vorige paragraaf is gegeven kunnen we voor dit

geval komen tot een uitdrukking voor het rendement, n, gebruik makend van de

circu~t-vergelijkingen.De afleiding, die we hier verder niet zullen geven,

(3.3.2.3)

loopt met die van de vorige paragraaf, levert

het rendement

n Q b
p ~ (l +~) 2 ( I + m: I I )

m2 PI

Vermelden we nog eens de uitdrukking voor het rendement voor het geval zonder

omdat deze grotendeels parallel

de volgende uitdrukking op voor

Q 2

( F ) ( . ,!, b ,!,N) 2iLm-I aNs~n ~N+ NCOS ~ -L
m2

idlers :

(3.3.2.4)n
QFbl

----,-)m-I
m2 PI

dan zien we dat het verschil terug te voeren is tot de termen (aNsin IjJN+bNcOS ¢N)2

en a~. De uitdrukkingen voor aN en b
N

in het geval, waar we geen "idlers"

gebruiken, bevatten slechts bijdragen van ladingscomponenten van de grondfrekwen-

ties en de uitgangsfreb.,rentie. Terwijl in het geval, waar we weI "idlers" ge

bruiken, de uitdrukking voor aN en b
N

ook bijdragen van ladingscomponenten met

frekwenties van tussenliggel1de harmonischen bevatten, wat een vergroting van de

co~ffici~nten aN en bN tot het gevolg kan hebben.
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Hiervoor is de volgende oorzaak aan te wijzen. De ladingscomponenten met

frekwenties van tussenliggende harmonischen kunnen namelijk toch bijdragen

leveren aan aN' de Fourier-component van de uitgangsfrekwentie, dankzij de

mixer-eigenschap, die de diode bezit. We kunnen stellen dat een goed gekozen

combinatie van tussenliggende harmonischen een resulterende component kan

opleveren met een frekwentie die gelijk is aan de gewenste uitgangsfrekwentie.

Penfield en Rafuse hebben in hun boek "Varactor Applications" in een tabel

samengevat welke combinaties met idlers allemaal mogelijk zijn als men uit

gaande van een ingangsfrekwentie deze met een bepaalde factor wil vermenig

vuldigen. In bijlage 3.3is deze tabel, die voor de praktische realisatie

een leidraad vormt, afgedrukt.

3.3.3 Conclusie

Aan het einde van deze theoretische beschouwing, die vooral gevoed is door

het boek "Varactor Applications" van Penfield en Rafuse, waarnaar ook ver

wezen wordt, als een lezer een nog uitgebreidere theoretische benadering

wenst over varactor-multipliers, kunnen we het volgende als resultaat zien.

De theorie laat zien dat als men een vermenigvuldigingsfactor groter dan

twee wenst, het aan te bevelen ~s idlers te gebruiken, wil men een hoog

rendement halen. Ret is vooral de mixer eigenschap van de diode, die ons

dit aannemelijk maakt.

Verder is naar voren gekomen, dat het zaak is de verschillende takken afstem

baar te maken op de gewenste frekwenties. En willen we een optimaal rendement

halen, voorzover dit de praktijk toelaat, rekeninghoudend met de reeds eerder

genoemde circuit-beperkingen, dan moet de belastingsweerstand ~ gelijk zijn

aan de generatorweerstand R • In figuur 3.3.3.1 is aangegeven in een grafiek
g

het verschil in de te behalen

fig. 3.3.3.1

rendementen voor de twee gevallen.
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3.4 Praktische uitvoering van de varactor multipliers.

3.4.1 Voorbeschouwing

We gaan allereerst terug naar de vermenigvuldigingsfactoren, die we moe ten

realiseren met de multipliers. Deze factoren zijn voor het ene kanaal 3X,

3X, 7X en 7X en voor het andere kanaal 2X, 4X, 5X en IIX. Bekijken we verder

het frekwentiegebied, dat we moeten overbruggen dan kunnen we dit gebied

verdelen in twee gebieden. Het kriterium bij deze verdeling is de realiseer

baarheid van de toe te passen elementen, waaruit de multiplier-circuits zijn

opgebouwd. Bij de uitvoering van de multipliers vormen bandfilters een be

langrijk. onderdeel van de schakeling. De eenvoudigte vorm van een bandfilter

is een serieschakeling van een condensator met een spoel. Voor de karakteris-
1

tieke frekwentie, fo' van dit filter geldt : f o 2~;LC' Gaan we nu omhoog

1n de frekwentie dan komen we op een punt, bij de dimensionering van de L

en de C, waar de waarden van de L en de C zo klein zijn dat ze niet meer te

realiseren zijn met geconcentreerde elementen : spoel en condensator. We

zullen dan over moeten schakelen op verdeelde elementen, als de stripline

en de trilholte. Het genoemde punt ligt in het gebied tussen de 600 en 800 MHz.

Nog een ander kriterium bij de afbakening van de twee gebieden vormen de

werkgebieden van de toegepaste varactor-diodes. Deze lop en van 10 MHz tot

600 MHz. Het ene frekwentiegebied loopt nu tot de 600 Mc en in dit gebied

zijn de multipliers uitgevoerd met geconcentreerde elementen en varactors.

Het tweede gebied, dat hierop voIgt, wordt overbrugd met step-recovery-

diodes en verdeelde element en.

Als varactor-diodes hebben we gekozen de typen : BAY96 van Philips en de

IN~388 van Motorola. Het eKperimenteren met de diodes heeft aangetoond dat

de BAY96 een grote y, in de buurt van~, en de IN4388 een zeer kleine y,

veel kleiner dan ~ heeft.

De BAY96 is daarom geschikter om toegepast te worden in multipliers met een

kleine vermenigvuldigingsfactor, terwij 1 de IN/+388, dankz ij z I n z eer kleine y,

zich bijzonder goed leent voor multipliers met grote vermenigvuldigingsfactoren,

omdat de IN4388 een groter aantal hagere harmonischen produceert. We kunnen

dus het eerste frekwentiegebied tot 600 Mc overbruggen met multipliers met

een grate en met een kleine vermenigvuldigingsfactor. \·Jat oak ons vermenigvuldi

gingsschema mogelijk maakt. We zijn dan gekomen tot het volgende blokschema,

waarin de eerste twee trappen van elk kanaal is aangegeven., figuur 3.4.1. I
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f iguur 3.4. I . I

Voor elke trap is in figuur 3.4.1.1 ook aangegeven welke diode en idler-takken

de trap bevat.

Voor we overgaan tot de besehrijving van de eonstruetie van de genoemde trappen

wordt eerst uw aandaeht nog gevraagd voor enkele opmerkingen.

In de inleiding is gezegd dat we uitgaan van een VCXO-frekwentie van 20,48 MHz.

Om de dimensionering gemakkelijker te maken ronden we deze frekwentie af

naar 20 MI~. De variabelen, die in de sehakeling aanwezig zijn, laten weI toe

weer terug te gaan naar VCXO-frekwentie, 20,48 MHz.

In de theoretisehe uiteenzetting over de varaetor-multiplier ~s reeds gesproken

over het f eit, dat sapnning over de varae tor, v, naast de wis sel spannings

componenten ook een gelijkspanningscomponent kent. Deze geIijkspanningseomponent

is noodzakelijk om de wisselspanningseomponenten in het spergebied een ru~m

zwaaigebied te geven. Deze instel- of "bias"-spanning kunnen we op twee manieren

aanleggen over de diode : extern en intern.

De E'-xterne biasing kunnen we verkrijgen door een geIijkspanningsbron v~a een

ontkoppelspoel over de diode aan te sluiten en weI zodanig dat de diode spert.
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De interne "biasing" kunnen we bereiken door parallel aan de diode een

weerstand te zetten, die dankzij de gelijkriehtende eigenschap van de diode

ervoor zorgt dat een gedeelte van signaalspanning gelijkgericht wordt om

een voldoende bias-spanning te geven.

Experimenteren met de toegepaste diodes hebben de volgende waarden opgeleverd

voor de biasweerstand, R
b

: 18 kO voor de IN4388 en 82 kO voor de BAY96:

Omdat er nagenoeg geen verschil was aan te wijzen in de werking van de

multipliers, uitgevoerd met een externe en interne "biasing", hebben we de

interne "biasing" gekozen vanwege de eenvoud van uitvoering. Een laatste

kanttekening wil ik nog plaatsen bij de keus van de grootte van de vermenig

vuldigingsfactor.

De praktijk heeft geleerd, dat als we niet gebonden zijn aan een bepaalde

vermenigvuldigingsfactor een vermenigvuldigingsketen het best opgebouwd kan

worden met achter elkaar geplaatste verdubbelaars. Uiteindelijk heeft deze

keten het hoogste rendement. Omdat wij met handen en voeten vastzitten aan

vermenigvuldigingsfactoren als 7 en II, die niet deelbaar zijn door 2, is ook

onderzocht of het andere uiterste, gro~vermenigvuldigingsfaetorenper trap,

een hoog rendement geeft. De trappen, die 2 en II keer vermenigvuldigen en

de trappen, die 3 en 7 keer vermenigvuldigen kunnen we ook ieder met een trap

maken. Namelijk met een 22X- respeetievelijk 2IX-multiplier. De praktisehe

realiseerbaarheid roept ons eehter hier een halt toe. In het laatste geval

worden dan bijzonder hoge eisen gesteld aan het uitgangsfilter, dat alleen de

gewenste harmonisehe mag doorlaten. We kunnen dit duidelijk maken met behulp

van een tekening, figuur 3.4.1.2
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In het eerste geval, keten met twee trappen, zijn de meest naastliggende

harmonische van de uitgangsharmonische van trap 1, die gedempt moeten worden,

120 en 160 MHz. De relatieve bandbreedte van het bandfilter moet dan kleiner
6w 40

zijn dan Wo = 140' De relatieve bandbreedte van de tweede trap moet kleiner

dan ~~ = Z~~ zijn. In het tweede geval, dezelfde vermenigvuldigingsfac~or

wordt in een keer overbrugd, moet de relatieve bandbreedte kleiner dan

~~o = 4;~ zijn, wat zeer klein is. De praktijk wees uit dat het niet mogelijk

was in dit laatste geval de naastliggende harmonischen voldoende te onder

drukken ~n het uitgangssignaal (> 30 dB). Het filter dat dit wel mogelijk

maakte, omdat het zeer smalbandig is, gaf echter weer te veel demping aan

de gewenste harmonische.

In de beschrijving over de constructie van de varactor-multiplier zullen we

laten zien hoe we er in geslaagd zijn bij de vermenigvuldigingsfactor 7 en 11

een uitgangssignaal te krijgen, dat voldoende gezuiverd is van andere harmonischen.

3.4.2 Konstruktie van de varactor-multipliers

Het schema van de I IX-multiplier ziet er uit als getekend in figuur

Hierin is ook aangegeven de waarden van de verschillende elementen, die we

figuur 3.4.2.1 1lx-multiplier

na dimensionering verkregen hebben. Verder is bij elke idler-tak aangegeven

op welke harmonische deze is afgestemd. Wat de idler-configuratie betreft, is

gekozen voor de combinatie, die Penfield en Rafuse geven : 1-2-3-6-8-1 I. In

deze uitdrukking stelt het eerste getal de grondharmonische en het laatste getal

de gewenste harmonische voor. De overige getallen slaan op tussenliggende

harmonise-hen, die toegelaten worden.
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De dimensionering van de verschillende afgestemde takken is uitgevoerd met

behulp van een reaktantie-kaart. Hierop kan men als men de karakteristieke

frekwentie weet de grootte van de capaciteit en de zelfinduktie aflezen

van de impedantietak t die uit een spoel in seire met een condensator is opge

bouwd. In bijlage 3.4 is deze kaart afgebeeld met een voorbeeld.

Lopen we het schema van figuur 3.4.2.1 langs dan vragen de volgende punten

onze aandacht.

De ingangsimpedantie van de multiplier wordt aan de bronimpedantie aangepast

met behulp van een vast condensator van 180 pF met parallel een variabele

condensator van 250 pF. Hierna voIgt een ingangsfilter t dat aIleen de ingangs

frekwentie doorlaat en ervoor zorgt dat eventuele gereflecteerde hogere har

monischen niet terecht komen bij de bron. Via dit filter komt het signaal

over de varactor t C(v)t te staan. Parallel over de diode staat de biasweerstand t

~t die met behulp van een ontkoppelspoel (ferriet-kraal) aangesloten is.

Na de diode staan hierover de vier idler-takkel1 parallel. Elk afgestemd op z~Jn

e~gen harmonische.

Het uitgangsfilter bestaat uit twee ~n cascade geschakelde bandfilters t waarvan

de centrale frekwentie met twee trimnlers wordt afgestemd. De twee variabele

CIS van 250 pF dienen weer voor een goede aanpassing met de aangekoppelde

belasting. Bij deze aanpassing zijn we steeds uitgegaan van een 50-n-systeem t

zodat wet als we de multipliers afzonderlijk construeren t deze daarna achter

elkaar kunnen plaatsen.

Wat betreft het rendement en de demping van de naastliggende harmonischen t die

in het uitgangssignaal doordringen wordt verwezen naar tabel 3.4.2.1

waar~n al deze gegevens voor de 4 varactor multipliers zijn samengevat.

Na de l1X-multiplier voIgt de 2X-multiplier t figuur 3.4.2.2 tdie uiteraard

geen idler-tak heeft. Voor deze multiplier gelden weer dezelfde constructieve

gegevens. AIleen is hierbij ~ gelijk aan 82k. de juiste biasweerstand voor

de BAY96. Bij de constructie van de spoelen van deze multipliers en ook van

de over~gen is gebruik gemaakt van gegevens t afkomsti.g uit het boek van Meinke

en Gundlach : Taschenbuch der Hochfrequenztechnik.
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figuur 3.4.2.2

Bet tWFede kanaal begint met een trap, die 7X vermenigvuldigt, figuur 3.4.2.3

Deze 7X-multiplier heeft 3 i.dler-takken, achtereenvolgens afgestemd op de

2e, 3e en 4e harmonische.

Het schema van deze multiplier spreekt voor de rest voor zichzelf.

De idler-tak, die op de ge harmonische ~s afgestemd, vraagt nog enkele toe

lichting. Deze idler-tak is niet aanwezig om met andere harmonischen samen

de gewenste uitgangsharmonische te vormen, maar heeft een zuigend effect.

Bij het bouwen van de multiplier bleef namelijk, ook nadat we twee bandfilters

in
.toHl/~

figuur 3.4.2.3

ou.t..
J'IoMIk

A

2$>(>

~n cascade aan de uitgang hadden geschakeld, deze ge harmonische te sterk

aanwezig in het uitgangssignaal. Als men de idler-combinatie bekijkt dan zal

het de lezer duidelijk zijn dat deze combinatie de vorming van de ge harmonische

bijzonder bevordert. De extra idler-tak doet nu deze ge harmonische verd\~ijnen.
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De trap die op de 7e harmonisehe voIgt is een 3X-multiplier, met een

ingangsfrekwentie van 140 MHz, figuur 3.4.2.4. De 2X-multiplier kent

in. .----y---4mm~.,H::-r--;---..rtrr;n--~....___ ...... out
ji,o 0;'15r "10 M!t:z..
HH:t.

'(»)l

figuur 3.4.2.4

een idler-tak, afgestemd op de 2e harmonisehe. Het hier toegepaste uit

gangsfilter is extra steil gemaakt aan de onderkant van de doorlaatband

door een induetie over de uitgangseondensator te zetten. Dit geeft een

voldoende grote demping van de 2e harmonisehe, die anders te sterk aanwez1g

• bleef.

Tabel 3.4.2.1

multiplier f. fuit V . Iv. n % demping van demping van1n U1t 1n Ie boven Ie onder
Me Me in dB harmonisehe harmonisehe

in dB in dB

7x 20 140 -5 36 -420 -45

3x 140 420 -2,5 -58 -38 - 44

I Ix 20 220 -6 -25 -26 -26

2x 220 440 -3 -50 -25 -25
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4.0 Frekwentie-vermenigvuldiging met behulp van de step-recovery-diode.

4.1 De step-recovery-diode

De werking van de step-recovery-diode gelijkt op die van de varactor. Dit

ligt in de lijn van verwachting, als men bedenkt, dat de step-recovery

diode afgeleid is van de varactor. Bij de ontwikkeling van de varactor

namelijk is de step-recovery-diode tevoorschijn gekomen toen men de varactor

een storage-eigenschap wilde geven door minderheidsladingdragers in de

p-n-overgang te injecteren.

Vergelijken we de step-recovery-diode met de varactor door van elk het

capaciteitsverloop, afhankelijk van de spanning te tekenen, dan zien we dat

de step-recovery-diode twee scherpe impedantietoestanden kent, afhankelijk

van de aangelegde spanning, figuur 4.1.1 ,terwijl bij de varactor deze

verandering geleidelijk gaat.

(N C(i)

-=-:"""':==::::::::"""_-...1-+'(

figuur 4.1.1

We kunnen de step-recovery-diode vergelijken met een schakelaar, die

schakelt van een hoge naar een lage impedantietaestand, wat oak een gelijk

richter-diode doet. Ret verschil met een gelijkricht-diode, die steeds van

een laag- naar een hoog-ohmige toestand schakelt, wanneer de spanning door

de nul gaat, is dat de step-recovery na een geleidingsperiode na het passeren

van de nulspanning nog gedurende een korte tijd blijft geleiden en dus in

de laag-ohmige toestand blijft. In figuur 4.1.2 is dit verschijnsel

duidelijk gemaakt.
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figuur 4. 1.2

Fig. 4.1.2 geeft het spannings- en stroomverloop van de SRD t als deze is

opgenomen ~n de schakeling die ook in fig. 4.1.2 is afgebeeld. Op het

moment t=O is de diode gesperd; een stroom ~ kan niet vloeien. De spanning

over de diode ~s gelijk aan de voorspanning. Een stroom door de diode

begint pas te vloeien (doorlaatrichting) als de signaalspanning t U.sin wt t

de voorspanning opheft en de diode in het doorlaatgebied stuurt. In het door

laatgebied is de diode-weerstand laag t zodat de spanningsval over de diode

laag is. Daalt de momentele waarde van de signaalspanning onder de waarde

van de gelijkspanning dan keert de polariteit van de diode om en begint de

stroom in tegengestelde richting te vloeien. In tegenstelling tot de ideale

gelijkricht diode geleidt de SRD ook nu nog tot de spervertraging (recovery

time) verstreken is. Op het uitschakelmoment verliest de diode in zeer korte

tijd zijn kortsluit-toestand en onderbreekt de stroom t die even tevoren in de

sperrichting nog vloeide. Door dit snel afschakelen van de stroom en het

snel stijgen van de spanning kunnen pulsen worden gemaakt t die rijk zijn

aan hogere harmonischen van de signaalfrekwentie.

In aansluiting op het bovenbeschreven verloop van de stroam in t en de spann~ng

over de SRD kunnen we komen tot twee vervangingsschema's van de SRD t al naar

gelang hij in voorwaartse- of sperrichting geschakeld is (fig.4.1.3 ).

-L ® lc~~~ 1 ® :(bOl"'wacu+>ric..,i'",,\

"'ycf~ T @ ..........c»t'.qr' fR~ y- ::'~-;:;"j"""
I n I li

figuur 4. 1.3
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Deze vervangingsschema's kunnen straks nuttig zijn bij het rekenen aan de

multiplier uitgevoerd met een SRD.

4.2 Blokschema. van de step-recovery-multiplier

I
I
I
I
I

di

I
I
I
I

Bij de beschrijving van de varactor-multiplier 1S al naar voren gekomen dat

een veel gebruikt principe van frekwentie-vermenigvuldiging berust op het

toepassen van een niet-lineair-element. Ook de step-recovery-diode bezit

een niet-lineair gedrag en wel zodanig dat zijn capaciteit nog maar twee

waarden kan aannemen. Verder bezit de step-recovery ook nog de eigenschap

dat hij na een vertraagde spertijd snel van de geleidingstoestand naar de

spertoestand schakelt. Van dit snel schakelen kunnen we gebruik maken om

energie in de vorm van een puls over te dragen naar de uitgang. We laten

daartoe aan de diode een reactief element (spoel) vooraf gaan, waarin tijdens

de sper-vertragingstijd energie wordt opgestapeld, die tijdens de schakeltijd

vrijkomt in de vorm van een puls. Deze puls komt met de frekwentie van de

signaalbron over de step-recovery-diode te staan. Omdat deze puls zeer rijk

is aan hogere harmonischen van zijn herhalingsfrekwentie, kunnen we een van

deze hogere harmonischen door middel van een uitgangsfilter vrijmaken.

Het blokschema van de step-recovery-multiplier komt er dan als volgt uit

te zien (figuur

figuur 4.2.1

Aan de pulsgenerator, de spoel met de step-recovery-diode. laten we ook weer

een ingangsfilter voorafgaan om eventuele reflecties van hogere harmonischen niet

te laten doordringen tot de signaalbron. Bovendien kan dit filter er oak

het uitgangsfilter dienen als een netwerk dat de bron.impedantie a.anpast aan

de ingangsimpedantie van de step-recovery-diode. respectievelijk de uitgangs

impedantie van de step-recovery-diode aan de belasting.

Omdat de pulsgenerator het belangrijkste onderdeel van de multiplier vormt,

zullen we hieraan eerst onze aandacht ~vijden en enkele afleidingen aan eloen.
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4.3 De pulsgenerator

Bet circuit van de pulsgenerator bestaat uit een spanningsgenerator t een

zelfinductie t de SRD (het niet-lineaire element), een bias-spanning en de

belasting. In fig~ll is het circuit getekend. Gaan we uit van de twee

vervangingsschema's voor de SRD t dan kunnen we ook voor het circuit twee

vervangingsschema's opstellen t al naar gelang de diode een lage- of een

hoge impedantie heeft (fig.4.3.).We gaan nu het gedrag van het circuit

figuur 4.3. 1

I o .....
.L -r-'-'

J£) I t
j~R ec{i)
-e~ t
~r ~

t" I
----0

V

a. vervangingsschema t gedurende

de geleidingsperiode

b. vervangingsschema, gedurende

de pulsperiode

na ~n de volgende perioden : de geleidingsperiode en de pulsperiode. De puls

periode is het interval, waarin de diode in de sperrichting nog geleidt en

overgaat naar de spertoestand.

Geleidingsperiode

Fig A.~./.a.geeft het vervangings schema gedurende de geleidingsperiode. Bet circuit

bestaat uit een zelfinductie, een gelijkspanningsbron en de generator, waarvan

de spanning E sin(wt+a) is. We zijn gernteresseerd ~n de stroam door de spoel,

omdat deze stroom het magnetische veld in de spoel en de grootte van de

spanningspiek, die aptreedt na het beeindigen van de geleidingsperiode rteQr";"'.L\;
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Voor de stroom 1n de spoel gedurende de geleidingsperiode geldt

. (t) I + ~ [cos a-cos(wt+a)] - (V+¢) wtiL = 0 wL wL (4.3.1)

Hierbij is ook de kontaktpotentiaal van de diode opgeteld bij de gelijk

spanning. De stroom. iL(t), bestaat uit drie termen. De eerste, 1
0

, is

de beginwaarde van de stroom. De tweede term is de sinusvormige component

van de stroom en de derde is een lineaire ramp-functie, dankzij de gelijk

spanningsbron, die voor de instelling zorgt.

In fig. 4.3.2

iJ£)
is de stroom grafisch uitgezet. Ook spanning over de diode,

(4.3.4)

(4.3.5)

(4.3.2)

(4.3.3)

@

"',, \

T I I .. /
I ,

\l ®

eJt)

l~ .. l,
1,

figuur 4.3.2

die gelijk is aan de kontaktpotentiaal, ¢, tijdens de geleidingsperiode, is

gete.kend in fig.-4.3' .'lomet ven.,aarlozing van de eventuele aam.,ezige \veerstand R .
s
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(4.3.5).s1n Bt

I
Bt\fl2

spanning over de diode,

Het resultaat 1S

-I LICde (t) 1

VJ:j2 .e
0

De geleiding in de sperrichting van de SRD, dankt de SRD aan de aanwezigheid

van lading aan de p-n-overgang, die daar is opgeslagen tijdens de voorwaartse

richting. Deze lading draagt in de sperrichting zolang bij tot geleiding tot

de lading geheel verdwenen is door recombinatie. Het verschijnsel van het uit

geput raken van de lading aan de p-n-overgang is zeer snel. Vandaar het abrupt

afbreken van de geleidingsstroom na de geleidingsperiode. Met behulp van fig.

4.3.2akunnen we dit moment van afschakelen van de stroom bepalen. De lading,

die in de voorwaartse richting in de diode wordt opgeslagen is gelijk aan

oppervlak A (fig. 4.3.~)

Deze lading verdwijnt weer uit de grenslaag van de diode tijdens de geleiding

in de sperrichting. Dus op het moment dat oppervlak B (fig.4.3.~}gelijk is

aan oppervlak A houdt de geleiding abrupt op. Op het moment van afschakelen

van de stroom begint de pulsperiode (ook wel "depletion"-interval genoemd).

We gaan dan over op het vervangingsschema van fig. 4.3.ak.

We kunnen de bias-spanning, V, zo groot maken, dat juist op het moment dat alle

lading tijdens de geleiding 1n de sperrichting 1S weggevloeid van de p-n-overgang,
. ) ... . diLCt) .de stroom 1L(t z1Jn maX1mum bereikt. Dit 1S als ae = O. De spannlngen

over de diode en de zelfinductie zijn dan beiden nul. Dit betekent weer dat

de bias-spanning dan gelijk is aan de momentele waarde van de generatorspanning

en tegengesteld van teken. We mogen aannemen dat de pulsperiode zo kort duurt

dat het gelijk zijn van de genoemde spanningen blijft gedurende de pulsperiode.

We verwaarlozen daarom tijdens de pulsperiode de generatorspanning (zie fig.

4.3.a~). De diode is nu een condensator Cd' De beginwaarde van de stroom van

de pulsperiode, II' 1S gelijk aan de eindwaarde van de stroom van de geleidings

periode II : I
1
=I'.

o 0

Met behulp van het circuit van fig.4.3J~~erekenenwe nu het verloop van de

eo(t) en de stroom door de zelfinductie, iL(t).

met en

~sin iJ.I,t
N_ .._---,."")

~2
(4.3.3)

(voor berekening Z18 Appendix 1)



- 44 -

Het verloop van iL(t) en eo(t) is getekend in fig. 4.3.2.

De spanning e (t) is een gedempte trilling en het verloop zou ook gaan,
o

zoals het in fig.4.3.2b gestippeld getekend is. Zodra echter de spanning over

(4.3.6)

de diode groter wordt dan de kontaktpotentiaal ¢, begint de diode te geleiden.

Slechts een halve trillingstijd staat de sinusvormige spanning over ~. De

spanning over ~ tijdens de pulsperiode is dus een halve sinuspuls (fig. 4.3.2)1).

De hoogte van de puIs wordt begrensd tot de doorslagspanning van de diode.

De pulsbreedte wordt bepaald door ~, Cd en L en is gelijk aan :

to =f = ~" ±= ; = N~;~;

(4.3.7)

-nl
, ~1_"T21

I' = -I e "I.
I I

circuit stabiel werken, dan is het duidelijk dat 1'=1
o I

tussen II en I; voIgt uit vergelijking 4.3.3 door voor

substitueren

We def~nieren verder de kompressie-verhouding N = ~.
w

In fig.4.3.2b. is ook het resultaat van iL(t) tijdens de pulsperiode getekend.

We hebben nu de ingangsstroom (stroom door L) en de uitgangsspanning (spanning

over de diode) beschreven als functie van de tijd over beide perioden. Wil het

en 1;=1
0

, Het verb and
n

t=t = T/2= te
o wN

[cos a-cos(wt+a)] - (V+¢) wt}dt
wL

q (t)

Verder is het noodzakelijk dat aan het eind van de geleidingsperiode de lading

in de diode gelijk aan 0 is. Integreren we vergeIijking4.1~.dan krijgen we een

uitdrukking voor de lading, di,e nul gesteld moet worden.

tl

J {I + l
o wL

o

(I + -!- cos a)t + ..LV+¢) t 2 - E {sin(wtl+a)-sin a} = 0
o wL I 2L I w2L

(4.3.8)

t l 1{ordt als voIgt bepaald : De geleidingsperiode en de pulsperiode vormen

samen een trillingstijd van de grondfrekwentie. Dus

2nt +t =T=-- -+
low

2n n
t l = W - w

N

2n
w

n

Nw
~(I
w

(4.3.9)



- 45 -

VuIIen we deze waarde voor t l in vergeIijking ~.~.l(en steIIen iL(tl)=II) en

~n vergeli.jking4.3.8q(t l )=O, dan hebben we twee vergelijkingen met E, V,

I en a als onbekenden. Uit deze twee vergelijkingen kunnen we V elimineren
o

als we eisen, dat de stroom in L aan het einde van de geleidingsperiode, t l ,

z~Jn maximum heeft om een maximale energie-inhoud te krijgen. Voor V geldt dan

•

Esin(wtl+a)-(V+¢)di 1
Lcitp

t
l

dan V+¢ = Esin(a-n/N)

Dit ~n q(tl)=O en i(tl)=II :

Esin(a-rr/N)-(V+¢) o

tg a

q( t )=(1 + ~ cos a){2n(1 - __I )}-Esin(~-n/N){2TI(I-IN)}2 - -!- s;n( - /N)
1 0 wL w 2N '" w 2 L .L

E
w2L [sin(a-n/N)-sin a] = 0

-nI

i(t )=1 =-1 e~2 I + E [cos a-cos(a-n/N)]+ ~ sin(a-n/N)2n(1 I)
1 1 0 0 wL L w 2N

Uit deze twee laatste vergeIijkingen en q(tl)=O en II=iL(t l ) kunnen we E en

I elimineren, zodat aIleen de onbekende a overblijft. In appendix II
o

~s dit afgeleid. Bet resultaat is :

AG+B
CG+D

met rrI

G
1-12

= e

A 2sin n/N +(2n-7f /N) 2. sin n/N + 2(27T-n/N)

B 2sin rr/N -(2n-n/N)2. s in n/N + 2(2n-n/N).cos n/N

C -2 + 2.cos n/N +(2n-n/N)2.cos n/N

D -2 + 2.cos n/N -(2n-n/N)2.cos n/N -2(2n-n/N)sin n/N

a ~s dus een functie van N enj (R, L, C) en bepaalt de grootte van de

biasspanning, dankzij de e~e totale ingangsspanning nul maet z~Jn op het

moment, dat de pulsperiode begint. In fig. 4 . 3 . 3 is het verloop van a getekend

als functie van N en de dempingsfactor, ~, als parameter.
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figuur 4.3,3

4.4 Het uitgangsvermogen

Het uitgangsvermogen van de pulsgenerator kunnen we vinden uit de verlaging

van de opgeslagen energie in L, Deze 1S :

P f L [1 2-12 ]
0'"' i'2 1 0

met

-TTl\ f1--r2'I =1 e ,.
o 1

P
o

Elimineer II met behulp van de vergelijking voor E
b

- f:I
IIlL/c ~
~1-;21 e ~ - ,...

f- CE2 (TT): -T~_}. b ~ ~2'
\ ( 1t12) e V. -,.. - e l' -'-'

Een benadering vinden we door de twee laatste termen

ontwikkelen

1n een Taylor-reeks te

f i CE~I~
Po r J2'l

Hebben we bijvoorbeeld een dempingsfactor,

vermogen

0,5 dan geldt voor het
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4.5 Bet frekwentiespectrum van het uitgangssignaal van de pulsgenerator

Door de Fourier-analyse toe te passen op het signaal, waarvan we boven het

verloop gevonden hebben, vinden we in elke mate de grond- en de hogere

harmonischen aanwezig zijn in dit signaal. We nemen aan dat het signaal

bestaat uit halve sinuspulsen, die zich met de grondfrekwentie herhalen

f (t) 0 O<t<t\

f (t) = Ebsin Nwt t\<t<T

2TI TI
met t \ = w Nw

Voor de coefficienten van de verschillende frekwentie-komponenten vinden we

C
n

c
o

4.5.1 is

met

In fig.

C..,.,

Cil.O

.q
.g
=1.,
·5
.~

.3

c
o =

2E
b

TIN

C
n

Co

(afleiding zie appendix III

uitgezet als functie van n
N

)

figuur 4.5. \ frekwentiespectrum

Bet fourierspectrum heeft zijn eerste nulpunt bij -Nn = 3 (voor f ~3Nf. of met
3 n 1n

Nf. 2 f = -2- ). Of het Faurierspectrum vlak loapt tussen t\vee wille-1n tnt
k . 10 . 0eur1ge 1Jnen wordt bepaald door de pulsbreedte t ; hoe smaller de puls, hoe

o
hoger in frekwentie het eerste nulpunt van het Faurierspectrum ligt.
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In het 1imietgeva1, a1s het fysisch rea1iseerbaar was, zou een pu1s, waarvan

de breedte naar 0 gaat, een v1ak fourierspectrum geven tot de frekwentie, f=oo.

In de praktijk echter 1igt de sma1ste pu1s, op het moment gerea1iseerd in de

punt van 70 pica-sec.

De pu1sbreedte wordt ingeste1d ~n het vo1gende gebied

I
-- < t
2f p

a

I
< 

f
a

met f =nf.
a ~

4.6 Ret resonantie-circuit

ge1dt hetze1fde. Alleen is de be

lasting niet ge1ijk aan de res~s

tieve be1asting RL, maar nu is de

be1asting over Cd ge1ijk aan Ro '

de karakteristieke impedantie vanA'

Wanneer we de SRD-pu1sgenerator afs1uiten met een breedbandige resistieve

be1asting, dan is het uitgangssignaa1 de pu1strein. Riermee verbonden is

het bovenbeschreven frekwentiespectrum. Sluiten we echter de pulsgenerator

af met een resonant ie-circuit dan heeft ~n het idea1e geva1 het uitgangs

signaa1 deze1fde energie a1s in het eerste geva1, maar nu geconcentreerd aan

de resonantie frekwentie (f =nf.).
a ~

Ret resonantie-circuit ziet er uit a1s getekend ~n figuur 4.6.1.

Voor de werking van de pu1sgenerator

figuur 4.6. I de 1ijn, die tussen ~ en Cd is

opgenomen. Is de afs1uitweerstand ~ gelijk aan Ro ' dan blijft het eerder

berekende pulsgenerator-circuit hetze1fde. A1leen verschijnt de pu1s vertraagd,

door de vertragings1ijn, aan de uitgang. A1s R
L

> Ro ' wordt een gedeelte van

de energie van de pu1s gereflekteerd terug naar de diode en komt daar na een

lengte van 1ijnmet
v

t.
~

tijd, t. aan. Voor t. ge1dt
~ ~

2Q.

v voortp1antingssne1heid

We maken t. exakt ge1ijk aan de pu1sbreedte, t .Als de geref1ekteerde pu1s terug
~ a

bij de diode aankomt, zal de diode juist dicht zijn. De energie van de terug-

gekomen puIs wordt dan terug i.n de lijn gestopt en z~Jn resonant verschijnt

weer aan de uitgang. De pu1sbreedte to moet dUB ge1ijk z~Jn aan t i Dit geeft

t
a

2b
N
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Ret signaal, dat bij de kortgesloten diode volkomen gereflecteerd wordt komt dus

weer terug bij de belasting, waar het gedeeltelijk gedissipeerd, gedeeltelijk

gereflekteerd wordt (met n. De proces zorgt voor een gedempte golf aan de

uitgang, als we uitgaan van de sinusvormige puIs aan de ingang van het

resonantie-circuit.

Ret resulterende signaal aan de uitgang is

met a'=ac

a=dempingscoefficient in m/sec

r

-aft
E (t) = (l+r)E e sin Bt

o p

met
l).-Ro
R +R

L 0

Passen we op deze uitdrukking voor het signaal E (t) de fourier-analyse toe
o

dan vinden we voor de coefficienten de volgende uitdrukking (de afleiding is

gegeven in appendix

met

C
n

c
o

c
o

In figuur 4.6.2 ~s deze coefficient als functie van n/N ~n een grafiek uitgezet.

:n.
--------'l>" ""'::\N

figuur 4.6.2

0.1 .1 .} .~.5 ., .1 ·S ''I I.

-
I.
s
~---_.

5
)

, . • I I t r
I I ,- I I I I

~

I.

'3
.6

·1

Rierin is te zien dat C een max~mum geeft als n=N. Theoretisch is dit ook
n

afgeleid in append ix IV , waarui t de aanname voIgt dat het maximum Hl

het gegeven punt optreedt, als Q zeer groot is. Figuur 4.6.2 laat dus cen

spectrale verde ling zien, die geconcentreerd is om de ge\.Jenste ui tgangsfrek\.7entie.

Met andere \.lOorden, het uitgangsvermogen dat eerst tamelijk gelijkelijk over de

verschillende componenten verdee.ld \.Jas, is nu me.er ondergebracht in de gewenste

frek\ventie-komponent.
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Achter het resonant ie-circuit voIgt dan het uitgangsfilter om de gewenste

harmanische vrij te maken. Omdat de beschrijving hiervan direkt aansluit bij

de praktische realisatie van de multiplier zal dit worden gedaan in de

volgende paragraaf die het begin vormt van een beschouwing over de praktische

uitvoering van de multiplier.

4.7 Het uitgangsfilter

Zoals in de algemene voorbeschouwing reeds is gezegd z~Jn we wat het uit

gangsfilter betreft aangewezen op het verdeelde element : de trilholte of

cavi tei t.

Een caviteit kan men zich voorstellen als een coaxiale lijn, die aan een kant

is kortgesloten en aan de andere kant zodanig capacitief is afgesloten dat de

impedantie van de lijn ~n serie met de capaciteit samen een resonantie-kring

vormen. In figuur 4.7.1 is dit schematisch toegelicht. Hierin is ook het

spanning-stroom-verloop aangegeven, dat aanwezig is in de caviteit in de vorm
"

van het elektrische en magnetische veld. De coaxiale lijn is korter dan A/4

van de resonantie-frekwentie. Voor de impedantie van de coaxiale lijn kunnen

we dan schrijven

Resonantie treedt op als de som
~

van deze impedantie met de impedantie,

gevormd door de capaciteit, samen

nul is

.z 2rra 1
J tg -- +

o A j 'JJC
o

1 1arctan
2rr wCZ

o

o

I aarc tg -- -r-
wCZ A

o 0

2rra
Zo tg A:

o
Z

2rra
A

o

I IJ
. .... "')
( i

I
I

" I
\

figuur 4.7.1
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Bij de dimensionering kunnen we uitgaan van deze uitdrukking. Maar omdat

allerlei randeffecten de nauwkeurigheid in de wcg staan bij de bepaling van

capaciteit, die gevormd wordt door de luchtspleet tussen de centrale geleider

en de rechterwand zijn we hiervoor aangewezen op grafieken, zoals die in het

boek van Moreno : "Microwave transmission design data", of het boek van

Gundlach en Meinke : "Taschenbuch der Hochfrequenztechnik" worden gegeven.

Vooral dit laatste boek bevat een grafiek die bruikbaar is bij de bepsling

van de afmetingen van de caviteit. In figuur 4.7.2 is deze grafiek getekend.

We hebben in deze figuur oak nag enkele lijnen, verkregen door interpoleren,

toegvoegd.

Voor we overgaan tot de dimensionering van de caviteit eerst nag uw aandacht
i

voor de Q-factor van de trilholte.

Voor de Q-factor geldt de uitdrukking

Q = Jt 1
s 4 n-I-+-D"""j-d-

+ D ":"""1n----D-./'"'::-d

waarbij voor de verschillende grootheden naar de doorsnee-tekening van de

caviteit in figuur 4.7.2 wordt verwezen. s is de skindiepte, die geldt voor

het materiaal, waarmee de caviteit wordt uitgevoerd. Door de uitdrukking van

Q te differentieren kunnen we de waarde voor Did vinden waarvoor Q maximaal is.

Dit is als D/d=3. Deze waarde voor Did kunnen we nu gebruiken bij de verdere

dimensionering van de caviteit.

Nag een praktische e1S 1S dat de omtrek van de centrale geleider kleiner dan

een halve golflengte moet zijn am hogere modes tegen te gaan.

A afsta~d tussen de condensatorplaten

d diameterstempel

Jl= totale lengte

t-._.. -. _ ..£L_.

__~~ -L

4.8 Dimensionering van caviteit, afgestemd op 8,8 GHz.

We gaan uit van de cylindrische caviteit zoals getekend 1n figuur 4.8.1.
1.4- h ----+1

>. ,,:':.., D buitendimater

figuur 4.8.1
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enD/d=3h/D=O,5

De golflengte van 8,8 GHz is 3,41 em.

Omdat we in het midden van de grafiek van figuur 4.7.2 willen werken

kiezen we voor h/D=O,5, dan hebben we al drie uitdrukkingen, die een verband

bevatten tussen de verschillende afmetingen
A

TId < ~ == 3,41
2 -2- cm

in

gedraaid met de gegeven afmetingen.

De holte wordt afgesloten met een

deksel, waarin in het hart een gat

is geboord en draad is getapt, zodat

hierin een MS-schroef kan worden

gedraaid, die als centrale geleider

dient. Door aan de schroef te

draaien, kunnen we de caviteit

figuur 4.8.2

afstemmen op de gewenste frekwentie.

In figuur 4.8.2 is ook aangegeven

de manier van inkoppeling.

Deze inkoppeling gaat kapacitief. We moeten daarom op een plaats in de caviteit

gaan zitten, waar het elektrische veld (spanning) het grootst is. In figuur4~8.2

z~en we dat dit het geval is aan het uiteinde van de caviteit, waar deze niet

kortgesloten is. Bij metingen aan de cavitiet kwam naar voren dat een sterkere

inkoppeling (langere uiteinden van de toe- en ~fvoergeleiders) minder demping

geeft, maar dat dit weer afbreuk doet aan de scherpte van het filter. Dit is

duidelijk als men bedenkt dat dan ook parasitaire capacitieve koppeling tussen

de twee probes toeneemt. We kunnen daarom in ons geval beter een minder sterke

koppeling nemen om een scherper filter te krijgen.
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4.9 De praktische ui tvoering van de step-recovery-mul tiplier

Na de beschrijving van de constructie van de caviteit, die als overgang

diende van de theorie naar de praktijk, nu de praktische uitvoering van de

step-recovery-multiplier.

In figuur 4.9.1 is het circuit van de multiplier getekend. Het dee1 van

dit circuit, dat in de theoretische uiteenzetting niet voorkomt, is het aan-

.....__..... loI i l;

figuur 4.• 9,'1

passingsnetwerk, dat dient am de impedantie van de signaalbron of de uit

gangsimpedantie van de voorgaande trap aan te passen aan de ingangsimpedantie

van de pulsgenerator. Omdat het bij de beschrijving van het principe van de

multiplier geen rol speelt, wordt dit deel nu pas vermeld. Wat het impedantie

niveau betreft kunnen we stellen dat dit 50 ohm is, omdat we voor een goede

scheiding van de step-recovery-multiplier van de voorgaande trap cen circulator

toepassen als koppelelement. Deze circulator kan dan tevens dienst doen als

poort voor de toevoer van de bias spanning.

Deze biasspanning geeft de diode een instelling ~n het spergebied, zodat hij

in dat gebied kan werken. In het theoretische verhaal werd deze biasspanning

aangegeven met een extern aangebrachte gelijkspanhingsbron. We kunnen deze

biasspanning ook intern verkrijgen door een weerstand parallel aan de diode

te zetten, zoals dat oak bij de varactor-multiplier is gedaan. Het gebruik

van een circulator stelt ons echter in staat de biasing extern uit te voeren

zonder het circuit al teveel te belnvloeden.
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In figuur 4.9.2 1S getekend hoe dit wordt gedaan. Bet sinusvormig 1ngangs-

signaal komt binnen V1a verlaat de circulator via poort 2, hoogstens

'bta"$

•In

U.n

figuur 4,.9.2.

1 a 2 dB gedempt. De demping van poort 1 naar poort 3 1S bij een goede

circulator groter dan 40 dB. Eventueel gereflecteerde signalen van de multiplier

komen niet via poort 2 in poort 1, de ingangspoort, terecht, omdat de demping

in die richting ook groter dan 40 dB is, maar in poort 3. Daar worden ze niet

verder gereflecteerd naar poort J, als we poort 3 karakteristiek afsluiten

met een 50-ohm belasting. Aan poort 3 kunnen we nu ook de bias spanning toevoeren,

die dan via de circulator in het multiplier-circuit terecht komt. We moeten dan we]

de 50-ohm belasting met een condensator hiervan ontkoppelen.

Gaan we successievelijk verder in het multiplier-circuit dan treffen \ve na de

signaalbron het impedantie-aanpassingsnetwerk aan. Voor de ingangsil.l1pedantie,

R. , van de pulsgenerator kunnen we stellen dat deze zuiver resistief is. omdat
1n

de pulsgenerator met de afstemcondensator, C
1

, is afgestemd. Hewlett Packard

geeft in haar application notes als bruikbare waarde voor R. op w. L.
1n Ul

Voor het aanpassingsnetwerk kunnen we de volgende afleiding maken, die uit-

drukkingen voor L
M

en C
M

oplevert (figuUJ~ 1+.9.3).
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Za

figuur 4.9.3

De impedantie t die we aan klemmen I-I' z~ent is

En de impedantie aan klemmen 2-2'

Z2 =\(Z2kZ20 =\(Zb(Za+Zb)

Belasten we nu klemmen )-)' met R1 en 2-2' met R2 dan moet Z)=R) en Z2=R2
z~Jn am een goede aanpassing te krijgen. Dus :

en

In ons geval is R)=R
g

en R2=Rin . Za en Zb worden dan imaginair

+jR

Zb :. jR~/R2-;Z _--=--l--
='[-7--~

en
a R] R

2
-]

Verder ~s R « R. dus R] /R2
« I. He vinden dan

g ~n

V-· = +!I {ff;JI:Z = +j R R en Zba -" 2) _J~ . I '2
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We z~en dat deze uitdrukkingen voor Za en Zb een plus en een min-teken

kunnen hebben. Maar omdat ze ook aan R)R2=ZaZb moeten voldoen (vermenigvuldig

( ) met ( 2 ) moeten Za en Zb tegengesteld teken hebben. Stel :

Z -j IU = -j/wC
a ] 2 M

jw~

Dan :

In ons

)
C =
M w~

geval is R] = w. L.
~n

Dus :
\{SO.L.W.'

~n

w.
~n

Als we de waarde voor L hebben bepaald kunnen we hiermee C
M

en L
M

bepalen.

Alvorens over te gaan tot het bepalen van de waarde van L zullen we eerst

aandacht besteden aan de pulsbreedte, die hierbij een rol speelt. De theorie

zegt ons dat de pulsbreedte van de pulsen, die de pulsgenerator afgeeft, bij

benadering gelijk moet zijn aan een halve trillingstijd van de uitgangsfre

kwentie. Hewlett Packard zegt echter, uit eigen ervaring dat het niet nood

zakelijk is dat de puIs precies!f breed is. Het is zelfs zo dat een iets
o

bredere puIs het totale rendement verhoogt, oDldat deze op een veel efficientere

marlier gegenereerd karl worden. Uit grafieken, die H.Pa geeft in zijn

application-notes (appl. note 920 dig. TI) bIz. 29) kunnen \·1e aflezen dat de
)

optimale pulsbreedte ligt tussen !fo en . Deze grafiek is langs numerieke
f o

)
< --

f o
theoretischeIn de beschouwing van de

weg bepaald. We krijgen dus :

.!. f < t
2 0 p

achtergrond van d~ step-recovery-diode-
) i

multiplier is de dempingsfaktor z;; gedefinieerd : ':.I 2R, L/Cd ', met R de

belasting over de step-recovery-diode (SRD) , Cd de im.;rendige capaciteit van de

step-recovery-diode en L de stuur-zelfinduktie. Van deze ~ is zowel de puls-

breedte als het uitgangsvermogen afhankelijk, v;at uit de volgende uitdrukkingen

blijkt :

t
P

:=: IT p
o

TTZ;;E
2f. Cd__P-_l~_

)-- Z;; 2
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Bij de keuze van de waarde van ~ moe ten we een comprom~s nemen tussen P en
o

t • Een waarde die een middenweg is, is ~=0,3. Voor deze waarde is t nog
p p

voldoende klein en P nog voldoende groot (geadviseerd door H.P.).
o

We kunnen nu de stuur-zelfinduktie, L, uitdrukken in Cd' t
p

en ~, waarvan

we de grootte weten of kiezen

t 2
P 1_~2

L = (-)
rr Cd

0,92 nHL

~=0,3 en Cd=1 pF (uit gegevens van de step-recovery-diode HP 0320)
_
I f < _1_ f 8 8 GH 57 1142 0 < t p f

o
met. 0 =, z ~ < t p < psec

Stel t =100 psec. Voor L vinden we dan
p

10-2°(1-0,09) _ 10- 8 .0,91
rr2.10-12 - rr 2

Voor de waarden van CM en LM vinden we dan door R
in

te bepalen

6 -9R. =Lw. =2rr.440.10 .0,92.10 =2,6 ~
~n ~n

2rr.440.10615~

/SO. 2,6 4 I
~ = ----'--- = , nH

2rr.440.10 6

32 pF

De waarde voor Cr vinden we uit de resonantie-frekwentie van de pulsgenerator.

Deze moet gelijk zijn aan de ingangsfrekwentie : w.• Resonantie treedt op als:
~n

2w.
~n

Dus

Na de step-recovery-diode voIgt de \/4-1ijn, die fungeert als resonantie-circuit.

Omdat we een grate vermenigvuldigingsfactor, 20 keer, beogen is de komponent van

de 20e harmonische heel klein a1s we het frekwentie-spectrum bekijken van het

pulsvormig signaa1, Jat de puIs generator afgeeft (zie figuur 4.5.1 ). Met

behu1p van de A/4-1ijn kunnen we dit spectrum om de 20e harmonische concentreren.

Na de A/4-1ijn plaatsen we de uitgangs-caviteit. In ons geval dient daarom een

deel van de \/4--1ijn tevens a1s inkoppe1-probe vaor de caviteit. Hat was in de

praktijk eehter moeilijk de lengte van de geleider~ die loapt tUBsen het kontakt

punt van de diode en het uiteinde van de probe, te bepalen. Dit omdat niet

duide1ijk is waar de probe begint en \/4-1ijn ophoudt. Slechts door experimenteel
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de lengte van de lijn te varieren kon duidelijk een optimum worden gevonden.

Ook moet men er op letten dat wanneer de lijn met een ander dielectricum

dan lucht wordt omgeven, de golflengte, A, korter wordt al naar gelang de

afname van de voortplantingssnelheid in dit dielctricum.
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4.10 Nabeschouwing

Het zal de lezer weI opgevallen zijn dat bij de dimensionering van de ver

schillende elementen een tamelijk grote spreiding aanwezig ~s in de gebruikte

grootheden, omdat al te vaak een beroep moet worden gedaan op aannamen, die

in de application notes van Hewlett Packard worden gedaan. Dit maakt het

ingangs- en stuurcircuit van de multiplier tamelijk onbetrouwbaar. Wat tot

gevolg heeft dat nog maar een laag rendement wordt gehaald, hoewel de theorie

een veel hoger rendement voorspelt. In deze circuits treden namelijkz~

grote verliezen en reflecties op door de mis-dimensionering, dat maar een

gedeelte van het ingangsvermogen doordringt tot aan de uitgang. Tijdens

het experimenteren met het ingangscircuit ward echter ontdekt dat de industrie

ons hierin een helpende hand kan toesteken, door komplete modules op de

markt te brengen, die naast de step-recovery-diode ook het aanpassingsnetwerk

en de pulsgenerator bevatten.

Deze modules zijn specifiek voor een bepaalde ingangsfrekwentiegebied geconstru

eerd en het geheel is nauwkeurig op elkaar afgestemd, zodat de gebruiker

ervan aIleen nog maar voor de biasing en het uitgangsfilter behoeft te zorgen.

In de constructie van deze twee voorzieningen slagen we weI ze naar behoren

uit te voeren. De modules stellen ons dus in staat een optimaal werkende

step-recovery-multiplier te construeren.
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Appendix I

e (t) 0-0 E(s)

t
0

r iL(t) II(S)
II

Z(c;) ~(i) 0--0 s

Ca. t

2(s)

E(s) ~

met

omdat

RLs
R+Ls+LCR:f

-IIRL = :.!.L J
R+Ls+LCRs2 C I/LC+s/RC+s 2

s == + _1- + V(_o_I_) 2-1 /LC
I 2RC 2RC

s = _1- - \ r- 1__)2-1 /LC
2 2RC V'2RC

I 2
(iRC) «I /LC

s = _1- + i_VC2R).2 C _I -
I 2RC 2RC L

= _1__ -1-\ /(2R)2C _I
s2 2RC 2RC·V- L

-.!.l[_A +-U
C s+s 1 s+s2J
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B RC
= . L+R2C-

J -- - I
L
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Bt-;. )

t
= I11LTC -2RC t. Qt

- \l~L-' . e s~n fJ

Vl - 4R2C

r; •Bt

e (t) - 7t1L1;:" V17 . Bto - 1-1;;2· e s~n

(met I;; = 2
t
R/iJC)

met B =V t -1;;2
LC

e (t)
o

-i (t)=-I +
L t

'-
=0
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= J
o

e (T)dT
o
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Appendix II

I
o

k nl;; A,' I )1
1
=-1 e k = v+~=Es~n(a-n N

a \fM2
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k
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k[ If. n (Z1T-n/N) 2 n. 1T ,1
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Appendix III
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Appendix IV
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