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Inleidine[

Dit rapport beJchrljft ee~l rpj8rinstallatie voar rra8nrefl~cti~s,

zoals die i.n de (~rO(~;i .\:ldi,-:-sy~t;er;'Gn v r1r. de ;,fdel in,' ,.le;';trotechniek

aan de Technische Hoges~hc01 te ~i~dhov~n is Gntwi~~eld. Jit is

ean onderdeel van het rruject r~a~\n- el~ pl:lneV,nrr,::o,r, wnilrb~c' [,et

radiolaboratoriun zich b""Zlf~hcuit Gi';:, debestU(:er'lL,; er; realL3srlIlg

van radiosysten:en.

De zenaer is van hce;e ::t'l.uili t/;1.t., corr, v':rf~"nc:e C:etec:l.0'teC:',liieken

toe te kunnen passen. :j8 zen"er in tevens f;eE;cr~ir:t voor celle mo[e

lij~~e modulcl.tiemetr,,?des, wl'inrolJ ann de moge.l.ijd181i; L; fseicic:d. om

~ij ontv~ngst correlHtietechnie~' n toe te p~ssen.

De ontvhnr;er i:, va:, dezelf',:.,.,c !lC·r·<: stfl:_,illteit.

(jm een l:ig".' Sjr f3te'"r,r-lio: -!;e ver::l'l.j~·cn w('r'~t ir: ue inl..,<lIlt:strrll V<ln

de ontv'lnl'er e 'n t"e:-;:oelJ.e paramet:'lsc:l(~ versterr:i.:l' t'.lp<,,,'pr'st.

Bet ,:;::;neel is zc 0Pti(;Zet orr: met eRI z" klein m':'0eli,>. ve:'r~"gerl

tie is C". 6,';,,-: ~1.,:~c,n.,rtz {(PI'J'ZPIi, lL cie lag,~ :i-btlnc.. \h-L.',4~}L,).

(jp deze f re.{'.;elltie i., de i!~vl(w. V:,L d8 a'H,c.:.r, trw sfe",r vr.l..i ~e ..t'u,g.



4

2. ::)ummary

This report describeo a -radardevicc for moonreflections, that has

been built in the Group 2adiosystems of the Department Electricity

of the Technological University of ~indhove~. ~his is a-part of

the project Moon and Flanetradar of the Group.

First a system-analy~is is Given for c-~ ra~ar and pul.;c-comrres

s ionradar; The powe~' needed for 00 til raiarsys terns L; <..: ~llcul[;. teu..

Further a descriptiop is given a~out the set-up of the Liigh-stabi

lity transmitter, whicn is universal useable fbr all modulation

techniques.

After this fol:ovs a discussion and description of th~ different

components of the device: "I'h,,' singl(~ sideband. mcd:..l1ator, the

frequency multipli~r-chb.in, thee power hmplifier (a tr<cvcllinb wave

tube).

In conclusion the influence of the ncn linear-amplitude and phase

relationships of the travellin~ wav~tube on the trans~ittea sienal.
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3. Systeemanaly~e

Berekeninb van het benodi6d zenGvermogen om een bepa~lde signaal

rui8vernoudin~ of detectiewa~rschijnlijkheiubij nntvangst van

maanechc's te iJereL,8l:.

7, 1- . lie radarvergelij-kine

Deze geeft de verhoudinh uan ~ussen het uitgszonden en ontvaI,~en

vermogen.

~.i.1,(lit. 1)

(riimensielooG)ant,,-,nnewinst

golflenf,'te

r"-d ,'r(~o 0 nmeri e

(in

(in
, '.

1::'" tor!(w:ic...r:at)

s= , /Y!
I

/

/

IT!et de diaLc t .~r :) Sbfilen :

3.1..2 en 3.·.~ in 3.1.1 c;l'~ubstituee,rd geE::ft
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Of lagarithmisch geschreven

- /~ I -I- 40 Loq D - 20/01')
- 4%c(i< 7-/0 4CJ~' 3.1.5)

~/ J

3.2 }'ulscom1Jressier~jaI"

We gaan bovensteande uitdrukkin6 3.1.5) toepassen aveen puls

compressieradar. (lit. 1.6)

We gaan uit van de voorw~arde dat we aen si~n881-ruisverhouQing

vaar de detector van 10 dB wensen te bereiken. 2e maxima&l te

bereiken signaal-ruisverhouding is ~elijk aan die o~treedt bij

matched filte~inF en dez~ is :

s
n

n
()

..£. = 2E:
h ho

signa81-ruisverhouding v~~r de detector

ontvangen signaal-ener~ie

ruisvermcgen per eenhe~d V5n ~andtreedte.

-:').2.1) ~lit. 1)

De signBal-ener~ie ~ is hat produkt van ontvan~en vercogen (pr)

en de pulsduur \tekenlen~te) , oftewel

~ T is de 6IJvec~r..primeerde puIs ureed te)

Eet ruisvermoger n,- Ran meli als voIgt ui tdru;';;'.en

k

Tn

is ae Kanstante van boltzm~nn

is de systeemruistemperatuur =
~; is het rlisgetal van de ontvan/;:er

T is de ruisternperatu~r van de antenne.
}'.
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To is de ~enormaliseerde temperat 111r (?9)0 Kelvin)

Substitueert men 3.2.2) en 3.2.3) in '.0.1) dan vindt men voor

de signaal-ruisverhouding

.2 pro r:
k ~. y;,

"0
Cf logaritmisch geschreven; met 10 logkTo = -174 dBm

Indien men dit ccmblneert met de radarvergelijking ~.i.J) vlnat

men voor het uit.,ezcnden vermo~~n blj pulsc0mpr~ssie (in dBm) I

Nu

= -/:J 7'/9 - /.;01!oq 1) -I- 20 £0:;7;1 -I- LtD £°9 i< . h'
, /' I 'tJ 3.~.»

- /0 f-oq v -I ~'/S-/1.1/ - /D toq r -1-/0 ~a;Z;-
~ ~ ~ J ~

volgt em berekenir:e; van r.,·t ben()di,,~d zencivermoger. Q8t behulp

Tabel 1

symbool de,
----------------------------------" .•,--

golfl en6 te

diamfoter antenne

systeemruistenp.

pulslerwte

compressieverhuudini

sirnaa l-rul6verh.

). W'

" W'I-'

li 1 ,. (,

n
~ sec

.J
C

" db.....I-.l\

-2
3.10 2UlogA;-3CJ,6

1 ()

~~e van belanf-; z.ijn(1.'~ c;egevens v'.n de !7"';2n zijn opgenomen in

Tabel 2.
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crabel 2

parameter symbool dimp-nsie waarde lo~aritmisch

10</°£09 Yl~.cle.

afstand -, ~. n (:1
'43,3It m 3,UI,t.1u

(diam2ter )::: .,~ rr.~ 2 1 r 1 2
d. v, .

radardoorsnede () m~ ';.1 (J-tz-a2. 84 + 1 f_; 10,

doc.
De radr,rsnede vaL de mapn, die h.i.2 r ~~angen<)m':?n we rd t, is dus vet?l

kleiner dan zijn f'::f:>ieke afr.L:tin:;<>Tl, om reuy:;en ciie nO&i nC1.G.er

verklaard zullen waraen.

Tussen ecn golfl;,ngte Vllrc ;:5'erl {~ em is er.enici<2 verzwb,;':.r<ini; verOor

ZBukt aoor de a~rdatmosfeer, voorna~elij~ door Zuurstcf (0,U2 dB/krn

op 10 em) (lit. 15)

Deze verz'wakr:in"" die cp de .',-:)[;.nu iets grc;ter is, .0 niet rnee[,~nomen

in deze systeeran21yse.

r:>en aanz ien van Ge raciardo "rsnede he t VI'- 1gendl?

\'olgens .;kolnik (lit. 12) is ue riiQEtrClOCrSl1:ue 4 h 6.10-"n a<' (a is

\ r· 1 r - 4"'"TI ~ (de straal van Qe maan). ii v nemen hier J. -v 1£ a Jit ib in overeen-

stemn:ing mFt tie 6e6even~, uit AstrcnoI:1;,! of the l':or,n, lit.15" )

~.eze waarde veldt voor ouL,en van) IU sec. cf mindel'. ;'2.r.,;ezien
L> .. I

a'-
d;;'

4
;.• H)12

(d is ae diB~etbr'van Je maun) is, vindt men
4

voor de rau8rdoorsnede

0-= /2 /0 J!

rJ
/0 PDq /2. /D

-'
,':2. ::

~ederom volgens ~kolnik llit. 1~) is hot gereflecte0rde verffiog~n

c;'°dH grater voor,:-., raJ:lr en V00r p'..:dc,·'n 1anf;er dan ,O-J usee.

Je radarClcl,rsneG.8 is (;ctn 4 8. 6.1U-
2 7G a<', '1.\oI.Z. een ,,-,chiJf hlet eGn

1
straal van rm·/vJ8 c;' 1CJ van oe werK~ll,j}: ,-,tr"'.,'-l van (Ae ffiCl.C<.n. Dit is in

overeenstemninfS met de eegevcn:.: vermelci lrl i..:.').



9

j{laren u::ct bet feit \Fit :,,; IT:ar,lI et,l, r!::flectcr 13 m?t e-:"L zei:ere

Rij kort,:} pulsen worct :,€'t ef'lscti·'f re:'lectf:renci 'ppp.rvl~(r\ kleiner.

Voar pulu""n die LieI' t.7etJruil':t won,en ,2')C'

mindel' als 1 dB.

user;)
/

i:::- G.lL verlit::s

gebcuwd L., }<c;mt men up et,!t wb.ardt~ vu'.r L..' lUf7 cr van 1U) IJb vaor

de 1'.1ahT:.

}J rn - 1 ').r ,! - 1 () - 'S U, (; oj- ~'4 .' , :' - 1 .j . + 1 '} + .( t) = "1. ~ ,d d 15 j"
1

."~ b ;e " -:-1 t :.-----.._--
<..1t~lt r.-:(}~<. ZlC[~ re\'r .. l... l~ ~,L:T t:;·'f. ~·;..I..r·:·.a·!:~l-l.·'~.i.>..JV·~L;l',U~l!;, V:lr~ 4 ct ... '.
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Hieronder verstaat men een installatie, waarmee gedurenue een tijd

(tt)' die iets korter is ~an ue tijd nodi~ voer het overbrugcen van

twee maal de afstana tus<;en antenne en doel, wordt t;ezonden en waar

bij daarna de ontvanber gedurende dezelfde tija tt openstaat veor

ontvangst. (resp. integratie em het signaal in de ru~s te detecte

ren). Oak kan geaurencte tie tijd tt de zender gesleuteld worden, om

na ontvangst cerrelatietechnieken toe te kunnen passen. Deze tijd

tt is voor de rnaanradar 2 seccnde~. het ontvang""n vermo~en voor de

detector wordt door de vGlgende uitdrukking bepaald I

~ie DeteKtiekriteriurn

blz 14.

k de konst~nte van holtzmann

B de bunubre~dte van ~e untvanier

t de integratieti~Q

Het krit~rium veer detectie wcrdt genomen ulJ

een u<.el aanwt::~L;ig

geen Goel aanwezig-..:-~r1L_~A < c
v;,

wactrbij D vel'I1IO"'er. vall sie;na,il
• 1'+n

deviatie ':ar_ de 11lib i;,;.

plus rUlS, t::l'

c, is een bera"lGe kont;t<~nte, ieze ',Iordt meec;tal 3 f:;E.rlOIrien in de

ra0~rtechni~k, ~it komt overeen met e8n hoge aetectiewaarschijnlijk-

helG.. \lit. .' ....,
I I )

Het ~inirna~l 0et~cteerbnar v~rmogen 3.~.1, ~ecombineArd met ue

radarvergelij~in7 '.l. S geeft voor het ben0digd zendvermoRen

Pn(in dEm) voar Fen ~-w. radar:
J.

-/5D//3 - ~/o!?Oq-iJ -1-20

- /0 20q (7- -I- 5- £0C( !3

-I- "'r' 0 :2"0q J<.
-f- /0 i:~9J;

v /0

...33.2)
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We bepalen nu het benodi~d zennverrnogen met rte systeemgreoth~den

zoals die in tabe 1 1. en 2 VB rme 1:: s taan. L'e waardf: vO'Jr 1Olo~a- kunnen

we nu stellen up 1()4 d;~, zeals verrr.elr: op bIz. b en ':,

Zoals in 4. ~ zRl blijKeL is er epn bepac-dde minifilule banobreedte

nodig door de dOPFler-spreidin~en dip or het cntvangen signaal

aanwezig zijn.

De bandbreedte w'.rdt 40Hz r~",n('r:en. :Jit is veel IT:eer dan ncdilj is

vear optirnaal fil~ere~. \nG1j~ dJG dorr despectr~mverbrpdln~van

het ontvanbsn signnRl).

Xet formulE-c 3. ~.2 vinnen we ri.an VCry;: r...:t ben~Qii~d~ zendvpr~c~:':?n bij

D .!'(ewe./

.:)e ter be~;'CLikr~inr-~ ~,t:.~r~!:~~~ ]f"'p n-O.,~ ~-"'(J1fc'~i[~ y"'-~,L sll'·ch~,.:.; eerJ ver

rnoi~'?n Vol'j I:--aX.lmaa..l. 1 (, ·,.;r t", ~1f 1C:Vt: ['prl.
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3.4 C-I'. radar ver~u,-, pul..)c()mpres:.;ie-rad~lr

Het grcte verschil in benodiga vermogen voar de (.- ..• radar en

de pulseompressieradar kHn uit de volgende verEchjllen verklaard

worden :

(2 sec. t.e .• v. 25\..; /usec, uiJ pulEccmpresslE:' •

4. Verser,! l; tend de tee t lH}::- i. tt: ri m..•

Bij puIcc(\f1T':'essle wor':~ ,ie sinjaal-ru~sverllouoin, .s·~n (ie }:,Jt"~n

hepaald do!:r l:= ~,;, , wi:turbi.'i .. ·, cie sl[naal-r!li~:verllowlinr' lS, L
i."

F i j dee. - I. r ~1 fiR r Vb S ~-~ ell w~? r.'" ~~ t' ; 1 :: j;~~ +C 11 ~:; c: f i 1 -: :~.. ri 11/ t ',:' ~ \~, f::' k e r. -

l,.nl(~.. e> 2~' ,:' i" de b'nC1:::,re'·dte va:, {",t. ~~y",t"'..,:;·

:}e s it_~n&h_~-rUlsvr~r oU~l~.nt:"; 'WC' rd t. ;;-re(evf-~'r, .:1C(, r !j~\ u ~ '-,i:.1.~'_lk:·lr~t"

2 E c .w
/1;~.8·?;f

Ve rge 1 ei-: er, l~e t

,.
"+ ~... • .. ..,

c



1 3

jeor integr~tie van ae puIs na cetectie worrit no~ ean winst

c:ekregen v:cn (Ft, waarblj t de intcfratletl~~ lEi.

Dit levert Y40.2o V-:::. Jit k'rr.t overei?n Foiet '!,: d:'.

In totnal i:~ er dus een verscllll V'll. ,:'},', G!' t •• '1. "'" puls-

cerr:pressieradrlr.

Voar de C.- ..• rad.ar was een verml)fE-r; n')civ v"',;, 5~ ,:) I,at:, dus

voar de PUlsc()[11pres~>i.eraC1:;l" C'" ~'l. "',,'att.

Het Overl/ie versc1.iJ i ~j t~ v'?rschil in de-
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;.5 Detektiekriterium

Het kriterium voer detektie is als vol~t gedefin1eerd :

Indien het vermogen van signaal + rUlS II ) minus het v~rmo~en- r+n •
van de ruis lP ) [;rotc~r is ,-:n l: maal de s tanaaarddeviatie (0-)

n
van de rui", la:1 zpe-.t mj~n : r.,r is esn doel REH1 .... e::1g. Inaien kleiner

dan C maal cr, dan 1S er geF-n doel aan'.lezi..~.

In formule :

}- F
r+n n

a-
u

> c een doel aanwezi~

Voor een ge~de detP.-:tlew3iuEchi.jnliJ;'~hel·iis h~t In de radartechniek

ge b ru 1 k I i j i< C
P nNu is (J ::~ ,

n y'Bt
be;':enc: ult de radicm<"tert:-...Jrl'.

Dit .kan als volf~t ;:da'.lsihel. gef."laakt '.Icrde,: :
UU. de rdd~ome-ce.rit7eOr"·e J,!o;--dc T

s
~~'Ye9d.a.Y7

signan.l-r 1lisverhoudlng ~NS = 'T' • 2t
"n

va V1'-
1 )

waarbij l'• S

bijv. rld10ster

Is

k konst&ntp van boltzmann

2;

'Tl
1

n

'"' bandtreedte

Vb.n L" t sys teelL :"'
IN

.3 )

P verll:of;en va.n de ruis, 'r S he t verIDO ....en van het
n

S 1 fern a C:~.: •



2) en 3) gesubstitueerd in 1) ~·eeft :

Aangezien tevens voor ce ...;tL geldt

4)

5-" vlndt men 4: en S) ccmtine:oena

Het detektlekriteriu~ WcS

'Pr-+h ---Ph
-~-- ...~_._-- ==

U h

, ir1'iien

l) '-'-'6A8ngezien I.., =- k. I

DUB ~-r -

Pr -= ~7,..,_

VE:>i-

3 kTr~-

=
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4. De invloed van het maanc~r0rv18~ en de b-w~einien van de IDahO

op de radarecLo's

r 1 C r, t .i. n ;' •

I
J
I
I

I

\ 1 1 n f=! '_ f s j r'~ i . t

:: s e '"J'., t i '0 r i I~ tit in ,Y

.. .lE':i---l l.t'" r PL V;~,J. L~1'-' ~,.,j: y'"

','-~r~- (If-Cr' , •... : 1 ,(~~,~ '.'l'J ..,!j : ...,.:

1
1 <.: L"~.

1'-' (, "_" r''',r" ..

"'. \.' :.l J ,,;: n:
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1 '.'" , js hfct

met P .CO:3¢.
1

Voleo;ens t~i~n()c·rr,,:~.~et van L()n,·e~-,e"lii.;c;r i~; d:.L' h,t, wee:' 0'.=reflec-

teerde verrr:ogen ock eVF:r.:'ed: e.: r.1", F
1

en weI vclgens

:=-

--J)
IN

!
. Co-o 0

wnarblj F~ het ~Ar~f:pcteerde

~ met de normaal m~Rkt.

is 1 arle,:s ~e lijn.Qie een hoek

F" is het in~;·,,,,tr:,alde verro:'""n LiJ.ni.;::'; de n()r;,>'~il.
1 ~

redi~" met

F.. c s~ ¢
1

Ilj~ ge~eflecteera doer e~n cGnc~ntrisch gedeeit~ van ae ~a8nschijr.

r~~dard(jursnede v':n <1'" r;:aiiIl IS deL, ve",l kleiner '1;,,1', Zl,jr; fJsiscne af-

is, maul' vele CJnregelmatig

reflecterenoe cprervl8.kj(~s Lt'eft., wer.t ue 8cho u(ie~eL. uwd ,.it de som

van o.e echr-ts ;'ereflecteerd Qeor as or·ree(elm2.t1r"- elerr,enten, wa~rblj

R.lle echo's met bijbehorende fa:..,e dienpri ""'... reen o;gp+;,e>:.
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De ecr,o wordt dus bei-:a2.1d:J.oor de v,:,rdeling v"r; il€ refleGtcrende

oppervlakKen, waarduor er een sterke distLrsle va~ hat weer opgevangen

signaal ontstaat.

Doordat de maun niet steeds dezelfde crlg~tatl~ t., .v. een waarnemer

op aarde heeft, verandert dit echc;,atrocn teverLi met ue t1.)1. jJit

is de reden Wa&rOITl de m:lan zeer r;;;eilljk tr-..llKbaar is als passieve

relais-satelliet voor telecomii;un.i~a~ipverbindinl~}nO;J aarde.

Deze verandein~ van orl~ntatie ge5ft aanleidlng tot Jop~ler-effecten,

waar nu n.lc1er up zul wor,ien .l.ngegaan.
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4.<..lop;.l",!' ver;:;cllijnselen

Aangezlen de lJlho.Tl In eel; ellipsvormige bann (lIE ',:H, 8.iiI'de loapt, zal

bij in het algcmeen eer. snelh(id.scorcponEc!nt in de rid.ting van cie

aarde hebuen \positief of negatief,.

De maximale excentrlclt~it v:,n Geze ellipsbuan t._ .v. e~n cirkel is

30.600 km en deze word~ dourlopen in 28 ~Rgen. Vanaf ~en punt op de

aarde kunnen we Htel:~n dat de ma~n in een cirKel O~ ue aBIde rcnd-

loapt, met daarop ~esuperpon~erd e~n kleinere cirkel met een straal

van 30.600 km ~Zle fi~. 2).

aarde•

fit;. 2 : beweging van de ma~n t • r ue aarde, In een schijnbaar

rotatie van de aaroe.

rev ens is er ~er, rela t.lev.~ beWeE';lni:" van de m,~an en aarl.e Lloor de

rr:eter/secona.e.V
1

.:: .; 7C. \ 3tl.rU~; ~r',;,.L ~A C.9~k- j$ coS I:, x s in L.".

or:1\{entelin;;sti.jU v",-n ue ~,arde t.e.v. J.e UJaan

cirkelvormig ba&ntj~.

De snelheicfcomponent in ue richting van de a~rde is du~ ~axlmaal

:';E>n waarnemer o~ Cldrd(; zHol to',:l sTl€'lheiciscomponeot Vi heuoen in de

rlchting van de ffibhn, te wAten r
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waarbij L de breec.tegraad is van de Wa[1rner-:er, 6 de maar.-dcc.Linatie

en HA de lokale uurhoek (lit. 1~)

Deze snelheidticomponent teeft e.::n 1"aXL:,Ur.; Clp c.e evenaRr van de aaras

leos L faktor), wanneer ae maan upkomt of onder~aat.

~anneer men V2 uit formule 4.2.1) berekent Vlnut m~n voor deze ~ax~mum

waarde ca 2:.500 meter/seer·neie. lp de breeci t'?'::T~l:H.i v'n' ::.~ndLcven kan di t

bedrag dus met cos 51"7,.(,' v"!T.eni6"vul(j"'-~- ".:,':;'1:. fi'" t"oJnfc i!.enoemcie

snelhelascom;:;onenten moet<c:. ved:ori- e"l .::.;,;;etel:: WOr'JAn, o,r: de totale
dR

snelheid van de waarneIr.~r t., .v. r: ... maan te bep'llerJ, di-t levert ~t •
d

De dapplerverschuivlnp:~ van h'?t ontvhn,~:'2n signa"l is dan

()

Ll f ::
/

2.dR.
alt (lit. 51)

R
wRerbijVde afstanci VR:~ de waarner.Jer tot het Fi~d·;elpunt v,n de maan is.

dR
cit

, /

)-0. ' CoS P
7( .(

H is de erst-aLd Vbn h~t midcie~ f,unt van de r;'8'.1fl tot n·.o>1: IT:iddelpunt
o

van de aard,:,.

r
a

is de radil~lte ,d'st~md v'tn de w,_"rnemf:r tot !l-,t middelpunt van de

2,8 rde.

SV is de hoek in het m;"usplpc;nt Viin (~e ahra.e tUS..ien de lijnen getrokKen

na8r het wnarner:;erspunt en de ll,,:n na',r r;et r;:iadelpunt val; ae maan.

Vaal' e~n sienaal uit~ezonuen op de ~.- bHnd 19o1flen~te ea 5 em;

kan deze DOPller-verschulvin~~wei ;2;.,.)'),' Hz zijn.

moet de mog'?11j'-:heid bebben om versterr,:l te ':'.lnl1"'n wOl'cen t.:).v.

de zendfrequentie.
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4.3 De schornILeling~n van '1e maan (lit'raties) en de daf.trr:~ee samen

hangende spectrumverbredingen (zie fifuur 3, bIz. 21a)

4.).' De schomrrel in", in breed tegr';.2dl, 1..,
De rotati~as van de maan staat niet ~oodre~:lt or zijn baanvlak am de

aards. ~eze wijkt Cb. 6°5 af. ~e rot~tieas van de maan is cpfixeerd,

en daardocr kan men van 2e nocrdzi:de of zuidzijde soms lets meer

zien, dan in het f8V r-tl oat rctatieRS loo'irec~·;t 09 bet baanvlaK ZOU

staan.

Dit versch1jnsel manifest.?ert zic;, voor een waarne;~kr op aar:ie als een

schommelin~ in breedtegraad en hepft uiterbard een p0rl~Ge van 28 dagen.

Je mate van sC!lomrreline::; heeft e":'!i maxlrr:urnwCiarde va:, 3.,.,-7 YdcLidleill

per sec~nae (lit. 1~!.

4.~.2 iJe sclc!;:r:eling 111 1engte,;n,ad, 1,
L

(11 t.

,-1
..: • 1 . rr1 d /~, e con 'I e •

, ... . .,
scr:on;·.el.Jn.~, ~.,

i

r~: i d rJ e I;.; llI~ tv:::,. r: ~..:. J::' rna ~n •

De?,,· Z(1!:~en'1gffid.o d~jgpl1J""f; ~'c;,'·r::~:·p.linr: 1 lJPc·ft 8/"1" r:, Xlmll!~",a; ,'de venr

een declinilti·: V~IJ de ::lh'·,r. v~·or. J :0",) t'r:"l;':" v'':, cn,ev~·'.:r 1:: Ci." 1.x1G-7
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401.

2-9d.

Schomrneling in lengte graad. ( 4. '3. 2.).

-------0
~C%e

Schommeling in breedtegraad

DaGelijkse schommeling

Fig. 3. De verschillende voorn:A.illIlste libraties (schDmrnelinBen)

van de ffiu.1ill
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f 'o
W(.rct h~.;t verrr;rJ~~pn -

"e verr",-,aerls"e"+"Cl 1 ("I \ w,,~~""i-iJ ~ ~JJ''''I.) .. }»,\.,'~J.. . .... ), '_.(\..J,.L ......)

Lomr;,el-,;eelii:;'l' e:~ voll~~"ns Lf...'i.b',:I't, f;.llnnen [)eI'er:E':n(;' wcr

(lit.. 15) en zi,,'n Clit(l?zet in ,)ij,~a2,nGi-: fi,:Cl'.;,r cds [llncti van de

op e.G GO prl (; rvr:; rbreci;' n,- in

figuur 4.

t 1oiE'-_~.

o f

f i ~';ru 4 L~E:t vel':::()f-:;'nSrectrLln~ V2.rt e"~!l r'.;."(~:-,,rec!~ v'.n de r:.aan als

fre-luentip ... , I~'" ,

,I.. I l, I

10

l:lS:tn neg minuer zijn
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4.3.5. Beschou~ingen over de pulslengte.

Aangezien de looptijd van een radarsignaal van de
voorkant van de maan tot de randen 11,6 mseconden is,
zal voor pulsen korter dan 11,6 mseconden niet het

gehele reflecterende oppervlak benut worden. Hbt lijkt
dus wenselijk om pulsen van op zijn minst 11,6 m.sec.

te gebruiken.
Zj streng hoeft men echter de eisen niet te stellen, want
uit waarnemingen van Trexler van radioecho's van de maan

(lit.15)., is bekend dat 50% van de energie van de echo
arriveert in de eerste 50 microseconden. (Een pulslcngte

van 250 microsec., zoals bij ~e gebruikte pulscompressie
radar is dus voldoende).

Dit komt overeen met een radardiepte van 9 km., oftewel

met een cirkel met een straal van slechts 189 Km. Dit is

ongeveer 1/10 van de straal van de maan.
De echaamplitude als functie van de tijd ziet er valgens
genoemde waarnemingen ongeveer als voIgt uib (fig 5.)

FiS.5. ReLftieve ampli tude als functie van de tijd van
een rud~r-echa van de m~an. (Pulslengte 300 microsec.)

Meting van Leadabrand (lit.15.) frequentie dOl MHz.,
zend-vermogen 130 kW piek, antenne: 142 voet parabool.
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c. -W. Radar:

Ue Experimentele maanradarinstallatie zoals die in het

radiolaboratorium ontwikkeld is, zal gebruik maken van
pulsen van 2 seconden lang, de maximaal mogelijke tijd

(2xlooptijd van een r~diosignaal aarde - maan) om de
langst mogelijke integratietijd te kunnen gebruiken.

Deze pulstijd is dusdanig lang t.o.v. genoemde 11,6 msec.,

dat men de grootst mogelijke rad~rdoorsnede van de maan be

nutten kane

Pulscompressieradar;

De experimentele maanradarinstallatie kan ook als puls
compressieradar werken. De gebruikte pulsduur is 250/usec.

Uit het voorafgaande is bekend dat een dergelijke impuls

uitgesmeerd wordt in de tijd, bij ontvungst. Aangezien aan
de uitgang van het pulscompressiefilter, bij afwezigheid

van dopplerverschijnselen een s~nx vormigsignaal verschijnt,
wordt dit nu gevormd uit een sommatie van s~nx pulsen.

Dit kan men als voIgt plausibel maken:

Stel dat men de maan vervangt door een oneindig aantal dis
crete reflecterende oppervlakken, allen concentrische ring
en die een boloppervlak besL..an (zie fig 6).

Ieder van deze zal een echo geven, die na het pul8comrres
siefilter een s~nx functie oplevert, weliswuur geleide11jk

afnemen in amplitude, aangezien de echo's van de randen
van de maan zwakker zijn•

..

Fig.6. Verdeling van de muan in discrete reflecterende opper
vlakken.
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In het limietgeval laten we de breedte van deze concentri
ache ringen tot nul naderen, en benaderen zo het maanopper
vlak.

ainx W~r~n
De --x-- pulsen sommeren nu tot een impuls, vde omhullende
gcleidelijk afvalt in amplitude.
Door de invloed van doppler verschijnselen wordt het signaal
nog meer verbreedt.
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5. Discussie van het waarom van de gestuurde zender.

5.1. Eisen waaraan de zender moet voldoen in een pla

netaire radarinstallatie.

In de Experimentele maanradarinstallatie zoals die in
het Radiolaboratorium ontwikkeld is, is gebruik gemaakt
van een gestuurde zender, d.w.z. het element ( hier een
lopende golfbuis), dat het uitgangsvermogen levert, is'

niet zelfoscillerend, zoals een magnetron (gebruikt in
vele radarinstallaties voor civ~e en militaire doeleinden),
maar wordt gestuurd dooreen exteYh signaal. De Stabiliteit

van de zender wordt dus bepaald door de stabiliteit van dit
stuursignaal.

Bij een grote mate van stabiliteit is het mogelijk om inte
ressante metingen te doen aan het spectrum van het echosig

naal. De~e infarmatie zou anders door de instabiliteit ~an

het uitgezonden signaal verloren gaan. Bovendien zou het

signaal niet binnen de bandbreedte v[~ de filters blijven.
Blackband geeft ~n zijn boek:"Radar Techniques for Detection,
Tracking and Navigatio~' een aantal eisen voar een zender
waarmee men signalen naar andere planeten wil zenden en de
echo's weer ontvangen.(Lit.16).
~ls voorbeeld wordt de installatie van het Jet Propulsion
Laboratory (JPL) genomen, (Californiij).
Deze eisen worden hier opgesomd:

TU8sen haakjes zijn de eigen8chappen van de JPL. zender op
genomen.

1. Groot vermogen (100K# C.~, klystron eindtrap)
2. l"requentie stabili tei t (5. 16'0 per sec., lange peri ode ).
3. Kleine momentele fazemodulatie (3~ eff.).
4. Amplitudestabiliteit (0,1 dB over een planetaire zend

ontvang periode).

5. Bandbreedte ( maximaal benodigd 3 r~z).

6. Lage harmonische opwekking ( voor 2e, 3e en 4e harmoni
sche resp. -42, -47, en -72 dB).
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7. Lage ruis.

8. Mogelijkheid van faze modulatie ( voor digitale
signalen tot 1 ;\fu.z • ±90 Cl)

9. Lineariteit. (tot 70 KW minder dan 10% niet lin.)

Deze punten zullen hier nagegaan worden in hoeverre de
experimentele maanradarinstallatie hieraan vol(:oet.

1. Het vermogen d4t de ~nder produceert is 5 ~att con
tinue. Di t lijkt erg weinits, .doch met een systeemanaly
se (3.3) blijkt dat men hieraan voldoende heeft ale

men bijv. een iets grotere parabool ter beschikking heeft
stdan ( 10dB winst meer).
De benodigde diameter is,dan VI =3,1~D=10 Meter.

Ben lopende golfbuis met bijv. 30 dB vermogenswinst hier
achter geschaJ{eld zou een tamelijk eenvoudige oplossing

zijn om 5 Kw te produceren.

Dit wordt uitsluitend beperkt door de hoge aanscha~kosten

van een dergelijke buis met voeding.
Voor nog grotere vermogens is het niet meer constructief
mogelijk om lopende golfbuizen te maken. (koe];ng en

overslag pr~blemen) en men moet dan overgi:l,an op multi
cavity klystrons.

2. Frequentiestabiliteit.

De fre~uentiestabiliteit wordt bepaald door de stuurge
nerator aan het begin van een vermenigvuldigings keten,

die het lokale oscillatorsignaal levert. Deze bestaat
uit een General-Rauio standaard oscillator op 5 MHz,
met een stabiliteit van ± 10-10 per see-onde. Dit geeft

op de X-band een instabiliteit van ca ±1 Hz. Dit is ruim

voldoende voor Doppler.en spectrumverbreding metingen.
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3. Kleine momentele fazemodulatie.

In het vorige punt twee is vermeld dat de frequentie-sta

biliteit wordt bepaald door de standaardoscillator aan de

ingang van de vermenigvuldigingsketen.
ichter, snelle fazevariaties (jitter) in oScillator of

in de vermenigvuldigingsketen kunnen de stabiliteit aan
tasten. Dit geeft nl. ook een vorm van frequentiemodulatie.
Door de hoge vermenigvuldigingsfactor wordt de zwaa~ van

deze vorm frequentiemodulatie die. een random karakter heeft,
ook vergroot. Dit uit zich op een spectrum-analysator als

ruiszijbanden naast het gewenste signaal.
Tevens wordt het niveau van deze ruiszijbanden steeds hoger,

naarmate men een hogere vermeqigvuldigings factor heeft.

In de keten wordt dit niveau dus steeds hoger per trap.
Op 60MHz is het niveau van de ruiszijbanden 70dB onder het

gewenste signual, op 8640 MHz nog maar 40 dB.
Verder introduceren, vari13rende spanningen van de lopend~

golfbuis (vooral de zgn. helixspanning) ook fazevariaties.
Hierover zal in het laatste hoofdstuk nog iets vermeld worden •

.
4. Amplitudestabiliteit.

neze wordt in hoofdzaak bepaald door de amplitude stabiliteit
van het signaal uit de vermenigvuldiEingsketen. fiangezien

de meeste vermenigvuldigingtrappen een begrenzende werking

hebben, is deze voldoende. Ve laatste vermenigvuldigers be
staan echter uit zgn. stap-diodes, die nogal temperatuurs
afhankelijk zijn.

Omdat de eindtrap, de lopende golfbuis in de. verzadiging ge

stuurd wordt, d.w.z. in een gebied waar het uitgangsvermogen
onafhankelijk is van de grootte van het stuursignaal, wer

ken deze variaties niet door in het uiteindelijke signaal,
zoals dit aan de antenne wordt toegevoerd. De stabiliteit
over 2 seconden (een zend-ontvangcyclus voor maanreflecties)
is dan meer dan voldoene om gegevens te verkrijgen over het

verloop van de echo als functie van de tijd.
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Bandbreedte5.

De Bandbreedte, gemeten aan de uitgang van de zender met
een stuursiGn~al aan de ingang van de modulator is ca.

10 ~lliz (3dB punten).
Dit is meer dan voldoende, vergeleken met de benodigde
bandbreedte van de ze~der van het Jet Propulsion Labora

tory.

6. Lage harmonische opwekking

Aangezien"de lopende golfbuis geschikt is voor versterking

van signalen met centrale frequenties tussen 7 en 11 GHz,
en daarbuiten de versterking en het uitgangsvermogen snel

afnemen, zijn de 2e en 3e harmanische op ca 17 en 25,5 Gtlz
zeker valdaende onderdrukt.

Eventuele starende componenten die uit de vermenigvuldig
ingsketen doorwerken in het lokale oscillatorsignaal zij~,

met uitzondering van genoemde ruiszijbanden meer dan 60dB
onderdrukt.

7. Lage ruis

In 3. is reeds het voorkamen van rui~zijbanden in het 10

kale oscillator signaal vermeld. Deze zijn in de experimen

tele maanradarinstallatie ruim 40 dB~n niveau lager dan
het gewenste signual. De eigenruis van de lopende golfbuis
(ruisgetal35 dB!), oak wanneer ze geen stuursignaal krijgt

toegevoerd, mag echter niet in de ontvanger terecht komen.

8. De zender is zeer universeel bruikbaar. AIle mogelijke ma

dulatie methodes zijn toe te passen.
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9. Lineariteit.

Aan de modulator ingang kunnen ook signalen die in am
plitude gemoduleerd zijn, toegevoegd worden. De lineari

teit van het geheel wordt bepaald door de lineariteit van
de modulator en van de lopende golfbuis. Metingen hieraan

zullen nog verricht worden.

5.2. Blokschema van de zender.
~ie bijlage 1

Hier zal de installatie globaal worden bespro ken.

Details volgen verderop in het verslag.

5.2.1. De verrnenigvuldigingskete~.

De verrnenigvuldigingsketen worrlt gestuurd door:
bf 1) Een 5 ~lliz standaard General-Radio oscillator.

~ 2) ben 5 MHz testoscillator met versterker.
Dit signaal wordt eerst vermenigvuldigd naar 10Mtiz. Met
behulp van een scheidingsversterker staan nog twee extra

signalen van 10 Mtlz ter bescrtkking.
/

Daarna wordt dit 'signaal vermenigvuldigd naar 60 Ulliz.
De 2 extra signalen van 10Mtiz worden ook vermenigvuldigd
naar 60 ;vfr!z. Het vermogen van h~t 60 ;l'lliz signaal van de
vermenigvuldigingsketen is 100 IJHY, na twee maal versterkt
te zijn. Straks zal duidelijk worden waar de genoemde extra
signalen van 10 en 60 MHz voor dienen.

Het genoemde 60 t~z signaal wordt nu in drie trappen ver
sterkt tot het een verrnogen heBft van ~ Watt.
Tot op dit punt zijn aIle trappen met silieium-planar tran

sistoren uitgevoerd. Hierop voIgt een z.g.n. Varactorverme
nigvuldiger, die het 60 MHz signaal naar 240 ~~z converteert.

Het vermogen hiervan is 1 Watt. Dit signaal wordt nogmaals

versterkt in een VHF. transistorversterker trap tot 2~5 Watt.
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Dit Gignaal van 240 ?~z wordt toegevoerd aan een z.g.n.

Stapdiode vermenigvuldiger, die een factor 9 in frequen
tie vermenigvuldigd naar 2160 MHz.

Ret beschikbaar stuande vermogen is 200 m Watt.

De laatste vermenigvuldigingstrap is weer uitgevoerd met

een stap-diode, die het signaal vermenigvuldigt naar 8640 MHz,
met een beschikbaar v~rmogen van groter dan 10 m Watt.
Dit signaal wordt opgesplitst m.b.v. een 3-dB hybril, en

men heeft dan een lokaal oscillator-signaal voor zowel ont
vanger als zender, ter beschikking staan.
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5.2.2. De Enkelzijband'modulator

Deze is met golfpijpcomponenten uitgevoerd, (bijlage1).

Aan de enkel zijbund modulator wordt het lokale oscilla
tor signaal toegevoerd (8640 Niliz) en het modulatiesignaal

(70,5 Ml1z)

Aan de uitgang verschijnt de onderzijband (8569,5 MHz)

het lokale oscillatorsignaal en de Aovenzijband zijn on

derdrukt.

5.2.3. Filter en eindtrap.

Om de onderdrukking van het lokiile oscillatorsignaal en
de bovenzijband nag een flink· stuk te verbeteren, wordt
achter de enkelzijband modulator nog een filter geschakeld.
Dit bestaat uit 4 gekoppelne trilholtes, die met plunjers

afstembaar zijn. Dit filter geeft een zeer goede onder
drukking van de ongewenste componenten.

De tussenschakeldemping is 3dB.
Het uitgangsignual van hetfilter wordt toegevoerd aan
een verzwakker i~ een golfpijp, die dusdanig wordt ingesteld
dat de lopende golfbuis tot maximaal vermogen wordt uitge

stuurd.
Tussen deze verzwakker en de lopende golfbuis is een z.g.n.
isolqtor opgeno~en. Dit is een niP~-reciproke component die
het heengaande vermogen vrijwel onverzwakt door laat en het
eventuele gereflecteerde vermogen aan de ingang van de 10

pende golfbuis absorbeert.
In de lopende golfbuis wordt het signaal 60 dB versterkt
tot het uitgangsvermogen van 5 Watt.
Ook aan de uitgang is een isolator opgenomen, die ervoor
zorBt dat het eventuele gereflecteerde vermogen van de antenne
de lopende golfbuis niet kan bereiken.
Een twee-voudige richtingskoppelaar in golfpijp uitvoering
is nog tussen de isolator en de antenne aangebracht om het
heengaande en gereflecteerde vermogen te kunnen meten.
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5.2.4. Het middenfrequent gedeelte, zie bijlage 2.

Dit bestaat uit een op-modulator in de zender en een om

laag-modulator in de ontvangen.
Deze beide zijn vrijwel identiek.

5.2.4.1. De o'Jhoog modulator.

De omhoogmodulator dient om een stabiel modulator signaal
van 70,5 MHz te genereren, hetzij eenpulscompressie sig

naal (beschikbuar op 0,5 MHz), hetzij een continue iraag
golf ( afgeleid via een 10 deler van het 5 MHz standaard

oscillatorsignaal).
Het pulscompressie signaal dat beschikbaar is, met een

centrale freguentie van 0,5 MHz, wordt eerst gemoduleerd

nuar 10,5 MHz met behulp van het 10MHz signaal afgeleid

uit de vermenigvuldigingsketen.
Dit pulscompressiesignaal op 10,5 MHz wordt nu opnieuw in

een mengtrap omhoog gemoduleerd in frequentie naar 70,5Mtiz,
met behulp van een inject., eSiQnddl van 60 MHz, weer afge

leid uit de vermenigvuldigingsketen.

De Signulen van 10,5 en 70,5 MHz zijn met behulp van band
filters gefilterd.

Ook kan een continue 0,5 MHz signaal verkregen worden door
frequentievervijfvoudiging van de 100kHz uitgang van de
standaardoscillator.

Ook kan het 0,5 MHz signaal, op de hierboven genoemde wijze,

afgeleid worden d.m.v. een digitale 10-deler uit het 5 rliliz

uitgangssignaal van de·standaardoscillator.
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5.2.4.2. De omlaag modulator in de ontvanger.

Deze is vrijwel identiek aan de opmodulator, aIleen
gebeurt alles in omgekeerde volgorde. ( zie bijlage 2.).

Aan de enkel zijband demodulator wordt het lokale oscilla
torsignaal toegevoegd (8640 MHz) en het door de ·parametri

sche versterker versterkte ontvangen signaal. (frequentie

ca. 8569,5 MHz.)
Dit levert een middenfrequentie van 70,5 MHz.
Deze wordt weer verder gemoduleerd naar 10,5 MHz, in een

demodulator, die een injectiesignaal uit de vermenigvuldig
ingsketen krijgt toegevoerd.

De !uatste demodulator wordt gestuurd met genoemd 10,5 Mtiz
signaal en een 10 MHz signaal uit de vermenigvuldigings
ketene
Dit levert weer een uitgangssignaal van 0,5 MHz. Als laatste

is nog een banddoorlaatfilter aangebracht met een Bessel

overdrachtskarakteristiek, hetgeen een maximaal-vlakke faze
overdrachtskarakteristiek geeft. Dit is belangrijk i.v.m.

een juiste overdracht van het pulscompressiesignaal. Hier

voor moeten alle'filters een zo vlak mogelijke groepsloop

tijdkarakteristiek hebben. (Of een zo lineair mogelijk ver

lopende fazekarukteristiek). Op de invloed van faze en am

plitude rimpel zal in het l~atste hoofdstuk nader worden
ingegaan.
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6. De vermenigvuldigingsketen.

De vermenigvuldigingsketen bestaat uit een aantul tran
sistoren stapdiode vermenigvuldigers. Voor het blokschema

zie fig. 7.

IOh/lz.

Xbx2

z ~hCte,..

o-hN-z x 9j' ~~ : J't'4'o /lJlz
Dse/l/ato/" - ~ oh-lvo"'Y'e.r.

Fig.7. Blokschema van de vermenigvuldigingsketen.

6.1. Vermenigvuldigers met transistoren.

De voortrappen uit de vermenigvuldigingsketen bestaan allen
uit vermenievuldigers met transistoren.
Alvorens in detail hierop in te gaan, allereerst iets over

transistoren in klasse C.

6.1.1. Transistoren in klasse C.

Klasse C bedrijf van een transistor betekent dat slechts
gedurende een gedeelte van de periode van het ingangs-signaal
collectorstroom vloeit. Aangezien de collectorstroom dUB

een pulsvormig karakter heeft, kan men het Four'ierspectrum
berekenen. Door een scherp banddoorlaat-filter in de ingang
te plaatsen, kan men de gewenste harmonische frequentie van
het ingangssignaal uitfilteren.

De opbouw van een transistorvermenigvuldiger of versterker
ziet er in blokschema als voIgt uit: (fig 8a)

-So..n. c1d~}dr-
ija 1?,{' i J'I'- ('lite. ... 5"0Jl.
Inted6;q~ +- . -S'ihJrc':''' - .oii{l"s Dr ~hld~J, -

~tJc37
,.

iJdJ c.........:t ~..,.JI·tte,.. c .. ,.ec.u: j.

Fig Ba. Schematische opbouw van een transistorvermenigvul

diger of versterker.
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-.-_rf

Voor de volgende analyse is g3bruik gemaakt van het arti

kel genoemd in de literatuurlijst onder no.g. Zie fig.8b.
I

.1;1 .L~---
/1

./ :

Fig 8t.
Transistor in klasse C geschakcld.

De voorspanning van de transi'stor is Vb
Het ingangssignaal is een sinuso!dale spanning met topwaar

de Vin, De hoek waarbinnen de transistor in geleiding blijft

wordt gesteld. De gemiddelde collectorstroom is (de

gelijkstroomterm uit de Fourtieranalyse).

Er vloei t aIleen collectorstroom, indien - f <I <1-.
waarbij de collectorstroom afhankelijk is van ~ : Gc =I (¢)
De ing'lngsspannihg is: (Vm is de topwaarde)

t /.1. /
&./.1.1

Waarbi; I
u em de topwuarde van de ingangsstroom is, met de

basis gemeenschappelijk, en R/N de ingangsweerstand.

Voor de voorspanning VB geldt:

/.//3.
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De collectorstraom kan ala voIgt uitgedrukt worden:

,0 c = I(¢)= Ch-; (0n Cor? - Ys) yoor - f ~ t «: t:/; ~

L.,c. = 0

Waarbi j (;1>1 de
Voor een even

J/OO,.... ..!? <I <. .2 tr- e
.l 2

steilheid fit van de transistor aangeeft.
"be

functie, zoals hier geldt Qls Foursierreeks:

.
frequentie als het ingangs-

ao is de geli jkstroomterm.
Vaar de component met dezelfde

signaal a, vindt men:

e ~

7f /l/f&eu,,I dl= .2~ l(JlmeoJ'_~)c~ 10;1
.t

Ie _ GJnu,,! e - -.L J':"" eJ 6. II t
/ - - l.. 1.-

7l:"

Men kan dus voor een bepaalde vermenigvuldiger de openings
hoek za kiezen, dat de gewenste harmonische maximaal is,aan-

ge~ien Cik volgens 6.1.1.7. afhankelijk ia van $.
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We leiden nu een betrekking af voor het collector-rende

ment d.w.z. het quotient van het uitgangswisselstroomver
mogen op de grondfrequentie en het aan de collector toege
voerde gelijkstroomvermogen.

Bekend is dat: (t>o /. I. -4)

t~ ; G'h,{Vm Un f -~) = Gm /lh7 (Un I -~~J t. I /. JJ.

Indien I:, 0 I IS

We stellen nu

l
op de

d:: .k.1 I
~ - n;

~is een maat voor

%- ;{ Ji-h e__ -.L
/ _ Cd:> e - '1(;'

, ~

het uitgangsvermogen

e r' e /.~ G> /
~:z..:...-__cJ_'-_h---.:.:2-~_'_.........._ '-",.2<.--_ ~ .11.

Ctr.> .§!
<,

grondfrequ~ntie.

We stellen nu f3, de verhouding van gemiddelde en maximale
collectorstroom a~~ functie van de openingshoek.

= t5'I - Cu;rJ".:

t.//

~ - Jc'h ~ . c.." Z
.J'Lh f fen t
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Het colleetorrenlement 7::1 j. ~: ( de factor ~ is af
komstig van de vormfactor van het sinuso!daal signaal)

J:;s en~ zijn ui tgezet als functie van de openingshoek
in fig9, 10 en 11 op blz 40a.

In fig 9. en 11. ziet men, dat naarmate de openingshoek
vergroot wordt, het rendement afneemt, maar het uitgangs

vermogen, (bij gelijkblijvende lem) toeneemt.
I4et behulp van FourWieranalyse is de amplitude van de Ke

harmonische bepuald. Deze neemt af door toenemede K.
Het collectorrendement vooreen vermenigvuldiger zal dus

afnemen met toenemende K.

De niet lineaire "'Jerking VClll de transistor als schakelaar

is hier dus het mechdnisme dat, de harmonischen opwekt.

Bij sommige speci3.le transistor (overlay-type), varieert
tevens de eollectorbasisdiode (staat immers in sperrichting)

als variabele, niet-lineaire capaciteit met het uitgangs

signaal. Dit is Qok een mechanisme dat harmonischen opwekt,

en veel verliesvrijer ( reactief, dUB niet dissiperend).
Dit verschijnsel heeft een sterke overeenkomst met een va

ractor, wuar in 6.2. nader op zal worden ingegaan.

Wanneer men een transistor zonder voorsp:.mning bedrijft,

wordt hij open en dicht geschakeld door het ingangssignaal.
Dit is de meest eenvoudige en practisehe oplo3sing om een

transistor in klasse C in te stellen ~e openingshoek is dan

<180°, aangeziende transistor pas collectorstroom voert
wanneer het ingan~ssignaal de basis-emitter-kniespaning

(voor silicium transistoren ca. 0,7 \I) overschrijdt •

Deze vorm van klasse C bedrijf is veelvuldig toegeli..ist in

de verschillende trappen van de vermenj.gvuldigingsketen.
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~ == ~c-l~.£
-l

M~ ,'J' 1Ic~.I;,-,= 1 7~.rIe-ht

d/~ oIl.A.J' e~h re.IsJ././UI:/_Y..J' IIfe.rl?7y.eh.

60 OJo 100 /.yo ~ 60 /tPo

fig. 9. Verhouding van de collectorstroom ( op de grond

frequentie) en de collectorpiekstroom als func

tie van de openingshoek en van het genormali

zeerde uitgangsvermqgen.

0, / ....--...,.---P""'---r-----r---,---~

60 4'0 /00 /20 /-90 /60 ~~o

fig. 10. Verhouding van gemiddelde en maximale collector

stroom als functie van de openingshoek.

110 /00 /,20 PrO /60 /tPo

Fig. 11. Collectorrendement als functie van de openings
hoek.
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6.1.2. Keuze van het transistortype.

6.1.2. 1.) Afsnijfrequentie.

Een belangrijke factor bij de keuze van het transistortype
is de afsnijfrequentie,waarbij de stroom-versterking 1

is geworden, geeft de fabrikant op met fT- fT kan men dus
ook interpreteren als het product van versterking en band

breedte.
In geaarde basisschakeling heeft een transistor altijd een
hogere afsnijfrequentie als in geaarde emitterschakeling.
(De invloed van de z.g.n. tliller capaciteit van de collec

torbasisdiode is dan kleiner, omdat de stroomversterkin~

dan ongeveer een is, de ingangscapaciteit is nl.(i~+1)Cbc'

waarbij A de versterking is, eh ebC de Collectorbasis

capaci tei t).
In de vermenigvuldi~ingsketenis een 3 traps versterker op
60 Iirtz toegepast met transistoren die in geaarde emitter

niet voldoende versterking gaven, doordat de afsnijfrequen
tie te laag was. In geaarde basis voldeden daze echter

uitstekend.

6.1.2.2.) Dissipatie.

Het gekozen transistortype moet het vermogen dat de tran

sistor dissipeert (~aan gelijkstroom- ~,lwisselstroorI). ver-)'
moge.n

af kunnen voeren aan de omgeving zander dat de junetie·
temperatuur van de transistor te hoog wordt.
Voor de hier ui tslui tend. toegepaste siliciumtransistoren

Tj=150°C . Eventueel kan een koelplaat ~an de transistor
omhulling bevestigd worden. Het benodigd koeloppervlak is
evenredig met:

Max. toelaatbare temp. van de junctie-Max.omgevingtemp.

±e·• to,,= ~

h

~9istelt de stroom van de thermische weerstanden voor.
L lit'
Dit is dus een soort wet van ohmvoor warmte.

OIl
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6.1.2. 3. Spanningen en stromen.

De gekozen transistoren moeten met hun specificaties

voldoen aan de maximum piekstromen en -spanningen die
in de schakeling kunnen voorkomen, waarbij men er

vooral aan moet denken dat de maximale collector piek

spanning 2 maal de voedingsspanning is, indien een
afgestemde kring als collectorcircuit gebruikt wordt.

De onder 6.1.2.1.1., 6.1.2.3. genoemde punten waren pe
palend voor de keuze van het transistortype in iedere

afzonderlijke trap van de vermenigvuldiging[3keten, w~ar

bij in iedere trap andere specifieke elsen gesteld'werden.



4-3

6.1.3. AaIlpassing:

De uitgangsimpedantie van een transistorversterker of

vermenigvuldiger is:

- • waarbi j E de voedingsspanning.

is en P het uitgangsvermogen. Aangenomen is dat het

uitgangssignaal tussen de waarden 2 x maal de voedings

spawling en 0 Volt varieert. De factor 2 is een vorm
factor, omdat het uitgangssignual sinusvormig veronder

steld is, met topwaarde E.
Dit levert, met de hier toegepaste voedingsspanningen

( 12 en 22V) en de hier verkregen vermogens (enkele Watts)
zeer lage uitgangs impedanties. Aangezien de ingangs im

pedanties nog lager zijn (in geaarde emitter enkele tien
tallen ohms, in geaarde basis enkele ohms) en voor de
hier gebruikte frequenties dikwijls reaetief. vereist dit
vaak ui tgebreide aanpassingsnetwerken ( It en T, seetieS,

afgetakte kringe~).

6.1.3.1. Aftakking op een parallelkring

2:/--

Als aanpassingeireuit is in de hier gebruikte trunsistor
versterkers en vermenigvuldigers veelvuldig gebruik ge

muakt van aftakkingen op de parallelresonantiekring in
de eolleetorketen.

Fig. 12. Aanpassing naar een volgende trap d.m.v. een
uftukking op parallelkring in de eolleetorketen.

Zie fig 12:

De impedantietransformatie is ..
= {-t:/
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Deze vorm van aanpasaing is vooral gebruikt in de voor

trappen van de vermenigvuldigingsketen, als aanpaaaing
naar de volgende trap, of naar 50.n..(standaard impedantie

van de coaxale kabela, die ala verbinding dienen tuasen

de verschillende trappe~ Vaak is, om een betere onder-
I'lt

drukking van ongewenste harmosche te krijgen, de col-

lectorketen als bandfilter uitgevoerd, waarbij dan weer
op de secondaire kring is afgetakt. De optimale aftak

king is steeds experimenteel bepaald op muximaal uitgangs-
vermogen.

Deze impedantietransformatie-m.b.v. een parallelkring is

soms ook aan de ingang toegepast om van 50 ohm kabelim
pedantie over te gaan naar de(lagere) ingangsimpe'dantie

van de transistortrap.

6. 1 .3. 2. T- e~ 1't - aanpas singnetwerken.

Op hogere frequenties, dus in de laatste trap van de
vermenigvuldigingsketen, voldoet genoemde aanpaasing
m.b.v. een parallelXring niet meer (ingangsimpedantie

van de transisto~en complex). Men kan dan gebruik maken

van reactieve, z.g.n.'Tt-ofT-secties, die dan op optima
le aanpassing worden ingesteld.

De configuratie van het ingangsnetwerk in de toegepaste
240 ~llhz versterker is te zien is fig 13.

fig 13. aanpassingnetwerk aan de ingang van de 240Y~z

versterker, C1 en C2 zijn instelbaar uitgevoerd.

~I

L_JT
o
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Ben 'n:. netwerk is fei te hetduale van een T- netwerk'"

(ster-driehoektransformatie).
Een veelgebruikte configuratie is de volgende (fig.14.)

__~ ._,_~ C
2

0

Fig. 14. ft-aanpassingnetwerk.

De condensator C1 wordt vaak weggelaten. Dan fungeert
bijv. de collectorbasiscapaciteit van de transistor als
C1 • 1 1 kan men vervangen door een seriekring van een
zelfinductie en een capaciteit, die op de gewenste fre
quentie staan afgestemd. Dan heeft het aanpassing cir
cui teen banddoorl<.l.at karakter. _Het 1t-aanpassingcircuit
uit fig 14. heeft een laag doorlaatkarakter.
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-
Men kan het immers opvatten als een sectie van een/

laddernetwerk.
De transformutie verhouding van een1t-netwerk is ge

m~celijk te berekenen-als men het tekent ale in

fig. 14a.

L

Fig. 14a. 'Jt -aanpassingn~twerk.

Als de parallelkring bestaande uit de zelfinductie 1 1

en de serieschakeling van C1 en C2 resoneert met de
sign.-tu.l fre'luentie, dan verhouden zicn.. in- en ui tgangs
weerstand, resp. Zih en ZI.,I.,·t, ale:

Zie lit 28.

~ -
C,
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6.1.4. De praktische uitvoering van de -transistorver~nig

vuldigers.

De 5Mtlz testoscillator-en versterker.

12V

en versterker.

22

De vermenif,Vuldigingsketen wordt onder de omstandigheden

dat de zender in bedrijf is, gestuurd door een standaard
oscillator (Fabrikaat General Radio) met eert zeer hoge
stablliteit, nl. 10-10 per sec.

Om eenvoudige metingen aan de keten te verrichten werd
een testoscillator gebouwd: met een 5KHz kwarts-kristal.
De schakeling hiervan is te zien in fig 15.

..-~-.----r-------.--------r------= -11---=:-r-

iN 390it sG

De oscillator werkt men een kri~tal in serieresonantie.
De terugkoppelingsgrnad kan met de potentiometer van
10 k ohm worden ingesteld. Het uitgangssignaal wordt

afgenomen uit de collectorkring en toegevoerd aan een
versterkertrap die in klasse A is ingesteld, m.b.v. een

spanningsdeler, die de voorspanning van de basis-emitter
overgang verzorgt.
Uitkoppeling van het vermogen geschiedt op de in 6.1.3.

genoemde wijze, nl. door een aftakking op de collector
kring. Tevens is in de uitgang nog -een verzwakker aan
wezig, die het signaalniveau zover terugbrengt dat het
gelijk is aanhet uitgangsniveau van de 5 Mhz-standaard
oscillator.
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De 5 niJ.1J.r 10 ~miz verdubbelaar.
./

Dit is dus de eerste vermenigvuldiger.

10 M~:L

1--------- +12

Fig. 16. 51lUl" 1OMtlz vermenigvuldiger.

De tr8.rsistor werkt in geaarde emitterschakeling, klasse
C. Dp. v00rspunning wordt opgewekt over de emitterweer
stand.

Het in.bangscircuit bestaat uit een enkele kring, waar
op een aftakking is gemaakt voor de 50 ohm aanpassing.

He~ ~itgangscircuit is uitgevoe~d als bandfilter om een
voldoende grote onderdrukking van ongewenste veelvouden

van 5 Mtlz te verkrijgen.
Deze componenten zijn meer dan 40 dB onderdrukt.
De uitkoppeling van de energie gebeurt op de wijze ver

meld in 6.1.5.
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./
De 10 nalli" 60 {11Hz verzesvoudiger enaanslui tende verster-
kers •.

Deze volet op de 5 haar 10 MMz vermenigvuldiger.
De schakel ing i" t· :lien in fig. 17.

Hierop aanslaitenj volgt een 3 ~raps versterker op 60MHz.
ue schakeling hlervun is te zien in fig 18.

uitge

kring.

De vermenigvuldiger met de transistor (type 2N3904)
werkt in klasse C. De basisemitter voorspannillg wordt
opgewekt over een emitterweerstand F1.

De energie wordt m.b.v. een aftakking
koppeld van het bandfilter in de collector
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De combinatie R3. F4. -en cg. verzorgt de voorspanning van
de daarop volgende versterker trap. (fig.18)

2,. rl

1- 2 X 2N390~2N390Lt
J,5lir

~---------r--------,----4-12 V

~o MWz.

In fig 18 . zien we de 3 traps voorversterker.
De aanpassing tussen de verschillende trappen en de

uitkoppeling geschiedt weer op de wijze genoemd in 6.1.3.
In de la~tste trap zijn twee transistoren in par~llel

schakeling opgenomen. Met een transistor werd de maximum
toeluatbare collectordissipatie overschreden.
AIle trappen werken in klasse C.



De ) traps

2N3553

60 Hl-h.
o,1W

(50A)

50

-
60 MHz. vermogensversterker.

2/\13553

6~

./

+22\/

Fig. 19. Vermogensversterker op 60 l~z.

11.- 12.- 13. 6 winding~n.

L4.- 8 windingen.

Deze 3 trdpsvermogensversterker bevat 3 transistoren in

geaurde basis.

Dit is een z.g.n. low-cost-amplifier. De transistoren

die hierin gebruikt zijn, zijn voor audio-doele~nden

ont\\ ikkeld.

In geaartle bCiSis bleken ze een dusdanig hoge afsnijfre
quentie te hebben, d,~t ~e heel goecl bruikbaar bleken op

60 Mtl~.

De aanpassingcircuits zijn weer vol.eens 6.1.3. uitgevoerd,

behalve in de collectorkring van de eindtrap, wuar ecn

'Tt - aanpassingsfilter is toegepu.st.

Bet uit{;angsvermogen (2,5 IJ::ttt) wordt toegevoerd UL1n de

in 6.2. beschreven varactorvermenigvuldiger."
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De 240 1mz vermogensversterker.

24oMU"
1\,J (SO.A)

./

240 Nl./z.
~,5 1,/ (so.n.)

Fie. 20. De vermogensversterker op 240 MHz.

Het 240 MHz aignaal zoals dat door de in 6.2.
besehreven Varaetor vermenigvuldiger geproduceerd
wordt, wordt versterkt in deze trap.

Daarmee wordt het toegevoerd aan de in 6.5. beschreven
vermenigvuldigers met stap-diodes.

Het ingangseireuit best~at uit een T - seetie, het
uitgangseireuit uit een ft - seetie voor de aanpassine.

De afsnij-fr~quentie van deze transistor 2K3375 is
zeer hoog (,> 500Mtlz) waardoor parasi taire oseillaties
bij een misaanpassing van in - en uitgangskring snel
optreden.
Vooral het ineangseircuit is zeer kritiseh in te stellen.

Het 1ngangsvermogen is 1 Watt, het uitgangsvermogen 2,5
Watt.

Het eolleetorrendement van deze trap is zeer hoog,
(gemeten waarde 80%).
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6.2. Vermenicvuldigers met varactors

De vaructorvermenigvuldiger van 60 naar 240 Wiz ••

6.2.1. rllgemeen - de varactor.

Voordat de vaructor als passief frsluentievermenigvuldigend
element bekend was, werden hiervoor puntcontactdiodes ge
bruikt, voor(j.l in het mi~limetergebied, w~~rvoor nog geen

'generutors ter beschikking standen.
Deze konden harmonische frequenties va~ het stuursignaal

opwekken door hun niet-lineaire weerstandskarakteristiek.

Door C.H. Page (lit. 18. en 19.) is afgeleid dat voor het

vermogen v~ de Ne hurmonische Pn theoretisch geldt:

~Juarbij P1 het vermogen op de stuurfrequentie is.
Bet vl::rmogen van de Ne harmonische neemt dus zeer snel

af met toenemend vermeni[,'Vuldigingsgetul N.

De varactor werking beru:'t op het spanningsafhankelijke

capaciteitsverloop van de p - n overgang in de sperricht
ing van een halfgeleider-diode.

Men heeft hier dus te m:Jken met een reactief element (een

condensator) in tegenstelling met de varL1bele weerstand
(een dissiperend element).

Men mag dus verw~chten dat, aangezien de som van de ver

mOLSens van de signulen door een verlie~wri i e condensator \

nul is, een ;.;l.unzienlijk hoger rendement deh de l.. wet~iet-
1-\2-

lineu.ire weerst.1nden bereikt zal worden.
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~t. 1£ t . r/ e rVi anneer men twee generatoren SlgndCl. re'~uen les f1 ... To
~ verbL'1u t met een spanninesdfhankeli jlce CCiPil.ci tei t,

ddn worJen er sii:nulen opgewekt met frequenties die beschre

yen worden door:

( m en n zlJn gehele getallen
m » ~,),door het niet lineaire

gedrag van de condensator.

Er zijn nu door :l1anley -en Rowe (li t. 20) twee onafhanke

lijke, reluties afgeleid, die de vermogens beschrijven

van de stroI1en, die in een spanninGs-afhankelijke, verlies

vrije cupaciteit vloHien op de diverne genoemde frequenties.

Ze gelden overigens ook voor een niet lineaire, verlies

vrije zelfinductie.

De"e zijn:
h7 ="'" II: f./)

LZ
)n.::o JJ::- ....

=0 0.2./.

het vermogen is dat behoort bij het signaul

In! + hfo
Wadrbij Pm,n
met frequentie

=0 h.2.2.

VIC,umeer slechts 88n stuurfrequenti e ge bruikt word t zoals

bij een frequentie vermenigvuldiger, dan kan me~ ill = 0

stellen in beide reLcl.ties.

6.2.2.:

tot oneindig uitgestrekt.

o vervalt.

de wet van behoud van ener-

- 1n

vergelijking

van

vind t dell voor
h:V>

L. ~ =.0
.11=1

sorrunatie wordt

Men

De

De gelijkstroomterm voor n =
Deze betrekking is bekend als

gie zoals men voor een reactief element (een pondensator)
kan verwdchten.

I

I
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In woorden: De som VdIl <J11e vermogens van de opgewekte
hogere harmonischen is gelijk <:ian het vermoeen van het
stuursignu.al.

Zorgt men er nu voor dat in de uitgangsketen een filter
is opgenomen op de ne harmonisc4e en dat voor aIle ande
re frequenties geen vermogen geleverd kan worden, doordat

het circuit open of kortgesloten is voor deze frequenties,
dan kan men theoretisch-een ideale energieconversie berei
ken van de stuurfrequentie nuar ~ijn n e harmonische.

Er zullen altijd verliezen zlJn.
De~e bestaan voornc.1.melijk ui t de volgende termen.

1.) verlie~en in de diode zelf, voornamelijk zijn serie
weerstand.

2.) verlie~en in de filtero op-de gewenste frequenties.
5.) verliez=n die ontstaan dooYdat er ook otromen gaan

lopen op ongewenste frequenties, aangezien de filters
geen oneindige onderdrukking geven.



6.2.2. Idlers.

55

./

Voor de stroom i door de varactor geldt:

Tot nu toe is er nog niet gesprc ken over het voor

komen van ~.g.n. idlerkringen, of kortweg idlers in
varactorvermenigvuldigers. (idler is engcls voor niet-'

actief ).
,

Toch zijn deze essentie~l voor een goede werking.

Een varactor met een abrubte p-novergung heeft een kwa
dratische karakteristi~k over zijn gehele spergebied,

d.w.z. dat de spanning over de varactordiode evenredig
is met het kwadraat van de lading. In formule V;:~

( Vis de spanning, "< de lading en K2. een evenredig~idS
konstunte).

Aangezien altijd de betrekkingQ= C.V. geldt (C is de

capaciteit) vindt men voor het verband tU8sen de capaci-
I

tei t en de sparming C = K.V-~
Als men nu een spanning Uo (1 +~ COfoC.tJt) over de va-

ractor aanbrengt, waarbij ~ veel kleiner is dill Ll o , vindt

men voor de Lidinc Q , afgezien van de konstante K :

Q = C. V. ::: Vi. V= V-f::: a/. ( N to Coseut) i =
aangezien u. «Uo geldt (klein signaal toestand)

Q ; (lot. (/ -I- "- 2. Cos:twi) .£'
:2. Glo2. ':I , waarbij .., = 2 Trr.

i = deL
de

i:= d Q = . (.Loi __" 2 . 2 Cos w t . S i.h IN t::: lL :2 C'" • t
d-:z- - lJ l.h 2~ ,'- 2 tic>'l. 2 Uo~/2.

Men ziet dus, dat wanneer de stuurfreque~tietG is, alleen
een component met frequentie2;;' gegenereerd wordt, al thane
bij een varactor met een :3.brubtel'-h overgang. V;anneer men echtc.r

bijv. een verdrievoudiger wil realiseren, moet er een

stroom kurmen lopen op de frequentie 2~ (met behulp van
een idlerkring)



240 Mtlz verviervoudiger zijn
en 3f1 (=180 Mtiz) idlerkring-
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Deze stroom levert met de stroom op -fre(;uentie f1 '/ door
het niet line;,;.ire gedrug van de condensator, de 2e orde

term 3f 1.

Met cen vaructor die geen ubrubte p - n overgang heeft,
muar een geleidelijke (deze heeft niet de genoemde kwa
dratische karakteristiek), wordeR er weI componenten
gegenereerd op 3f, ,4f, enz., doch het rendement blijft
onnodig laug zonder gebruik te maken van genoemde idlers.

In de geconstrueerde 60 nuar
dan ook op 2f j (=120 Niliz)

en opgen"un.

De stroom behorend bij 2f 1 genere€rt 4f1 en 3f1 met
f 1 genereren ook 4f 1•

Het gemeten rendement ligt tussen 50 en 60 %met deze
configuratie.

6.2.3. Opbouw van de 60 I~z naar 240 Mtiz vermenigvuldiger.

De sche:natische opbouw van het c.ircui t ziet er als voIgt
ui t.

~/te,.. r ~!te,. '!"

ro---~,_~J'J"IJ r-------r------r------r----r--_~.u~rr;~I---+-O

6d1t/lz. 24: /I/I~
J<.Je.hU'4to,.

fig. 21. Schematische opbouw van een frequentieverviervou
diger met een varactor.
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Men ziet in fig. 21. de toegevoegde cianpl:issingcircui ta,
. ,

(tevens filters) die de var~ctor uan de bron en de belas-

tinG uunpassen (50 ohm).
Tevens is een weerst,illd toegevoegddie er voor zorgt dat

de Vaructor zich instelt op een punt in de sperrichting.

Dit ontstaat doordut de diode het signaal gelijkricht

en de capuciteit van de diode zich oplaat tot de topwaarde

van het signual. Gelijkrichting geschiedt hier door recom

binatie van opgeslagen.minderheidsladingdrugers.

Deze voorspanning kan men ook extern toevoegen, doch bo

venstaunde oplossing is praktischer, uangezien er dan

geen aparte voedinGsbron nortig is.
De praktische uitvoering van de schakeling ziet er als
voIgt uit: (fig 22.).

fig. 22. te prakti sche ui tvoering van de 60 naar 240 I.lliz.

verrnenigvuldiger met ingangscircuit (C1 , C
2

, en

C3 ) .en de idler op 120 Mtlz. (12 , C
3

) en de idler

180 MHz (L 3 , C4) en het ui tganf;scircui t (L
4

, C
5

,
C6 )·

Ala banddoorlautkringen voor het 60, 240, 120, (idler)

signaal zijn seriekringen met een hoge kwaliteitsfactor

gebruikt (C( van de condensatoren is 2 000 op 100 MHz).

Men zou kunnen volstaun met een idlerkring op de 2e harmo
nische van het ingangssignaal (120 MHz).
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De varactor wekt dan met de stroom door dit circuit weer
./

de 2e harmonische op van di t 120 IAl'fz signaal, zijnde d'e
gewenste '40 Mtlz. Door nu nog een idlerkring op de 3e

harmonische van het ingangssignaal op te nemen (180 Mtlz)
kan de v,. "':\..wtor met de stroom op de funda.rnentele fre

quentie (60 tfrfz) nog een tweede orde term van 60 + 180 MHz
opwekken. De genoemde twee 240 I~z componenten moeten dan
wel in faze zijn. De faze van de stromen door de idler

circuits kan men met de variabele condensatoren C3 en C4
wijzigen en dusdanig instellen dat er een maximaal uitgangs

vermogen op 240 l~z verschijnt. Op deze wijze krijgt men

nog een iets beter rendement dan met een idlerkring.
Met een ing:..illgsvermogen van 2 Watt op 60 MHz leverde deze
verviervoudiger een vermogen vun 1 Watt op 240 r~z.

Het ingangs-, en uitgangsnetwerk kan men ook als in fig.23b.
tekenen:

a. 1.

L

Fig. 23 a en b. Toegepast in-, en uitgangscircuit.

De re sonantiefre(;,uentie van de kring, gevormd door ener

zijds de elJ.ui.valente capaciteit van de serieschakeling

van C1 , C2 , en de equivalente capa~iteit van de diode Cd,

en de zelfinductie L anderzijds, moet gelijk zijn de fre
quentie van het ingangs- of uitgangssignaal.
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In formule {r =
1

vvaarbij -L
Ct

gelijk is aan I
Cd

en f de reson8l1tiefrequentie van de kringr
f. en f ue freQuentie van het in-, en uitgangs--

1. u
signaal.

De transformatieverhouding is gemakkelijk af te leiden

als men het netwerk tekent ale in fig. 23a.
Aangenomen dat de kring resoneert op de signual fre\.luentie,

gedruigt hij zich ohms, en verhouden zich in en uitgangs-
i

weerstand ale volgt:

2/h _ Cd , hetgeen ook geldt voor het eenvoudi-
Z,,~:t - Cf

ger ~-netwerk (C 2 kortgesloten), dat echter een luug-
doorLctat karakter heeft.

6.2.4. Harrnonische componenten.

Ongewenste harmonische componenten van het 60 fmiz signaal

waren allen meer dun 20 dB onderdrukt t.o.v. het 240 Mtiz

signaal i:w.n de ui tgang, behalve het 60 Mliz signaal. Di t

was slechts 10 nB onderdrukt, omdat dit signaal het sterket

van alle componenten aanwezig is, en dUG ten opzichte van
de andere komponenten vrij sterk in-de uitgang verschijnt.

Aangezien in de hierop volgende versterker weer een filter
is aangebracht hebben we van deze component weinig hinder.



60

6.3. VerDenigvuldigers met stapdiodes:-

De stapdiodevermenigvuldigers

240 Mtlz x 9naar 2160 MHz.
en 2160 Mtlz x 4 n~ar 88640 Mtlz.

6.3.1. Algemeen:

./

De stapdiode (engels : ~tep recovery diode) is een niet
lineair element dat een luge impedantie heeft in voor
waardse richting en een hoge impedantie in sperrichting

en dat zeer snel van de ene toestand naar de andere kan
worden geschakeld.

6.3.1.1. Vergelijking tussen de varactor en de step

recovery-diode.

De ideale stap-diode verschmlt in werking aanzienlijk van
de varactor.
Bij de varactor was, zoals reedG vermeld, de niet lineaire

capaciteit de oorzaak van se opwekking van harmonischen.
Bij stapdiode is de snelle omschakeling van de ene toestand

naar de andere het mechanische dat de harmonische opwekt.

Tussen .de p -n overgang is bij een stap-diode nog een laag

intrensiek materiaal aangebracht. (zie fig.24.)

h

d.

h

6.

Fig. 24. Opbouw van een varacto~)en van een s·tap-diode~).
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Dit heeft tot gevolg dat de capaciteit in

vrijwel niet vdrieert als functie van de
teBenstelling met de varactor. (zie fig.

~1

.F'ig.

-+y
25 •

---.
. V

Capaciteitsverloop van een varactor (a) en van

een stap-diode (b).

In het tijdsinterval dat de diode geleidt,wordt over de

overgang een hoeveelheid lading van minderheidsla
dingsdragers opgeslagen. Deze lading zorgt ervoor dat de

diode nog even blijft geleiden in de sperrichting totdat
aIle lading' onttrokken is .. Dan houdt de geleiding

plotseling op. Dit gebeurt zeer snel., (in ca. 100p;cosec.)

zie fig. 25.

De levensduur~ of recombinatie~ijd van de minderheids
ladingdragers, is belangrijk i.v.m. de hoogte van de stuur

frequentie.
De levensduur ~ is de tijd waarin de hoeveelheid minder

heidsladingdragers tot -L van het oorspronkelijke aantal
e

is gereduceerd.

Wil men dus een stapdiode werking krijgen, da dient de

de otuurfreCd.uentie dus groter dan -f- te L.ijn.

__ t

Fi5 . 25. JtrooDverloop door een stap-diode.
"
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Het niet lineaire circuit kan men nu vervangen doo~twe~

lineaire circuits, een met een vaste capaciteit in de sper
richting, het andere met een zeer lage weerstand, en in

het ideale gevul nul ohin. (fig. 26.).
Voor de beschrijving van de eigenschappen kunnen lineaire
differentiaalvergelijkingen gebruikt worden, die met rand-

,
voorwd.d.rden ad.n elkaar verbonden worden.

Geleidend

Fig. 26. Vervangingsschema van een stap-diode in gelei
dende en sperrende toestand.

In de volgende analyse is verondersteld dat de diode in een

oneindig korte tijd van de ene toestand naar de andere scha
kelt. Dit is een goede aa~ame aangezien de schakeltijd
zeer klein is t.o.v. de reriodetijd van de stuursignalen.

6.3.2. Basissch<.J..keling met een stap-diode.

De~e bestaat uit een spanningsgenerator met cirkelfrequen
tie w, een stuurzelfinductie L, de stap-diodeSD, een

voorspanning ( kan eventueel vervangen worden door een
parallelweerst.and :.ian de stap-diode, door gelijkrichting

wekt deze d~~ zelf zijn voorspannin~ op) en voorts een
belastingsweerstand Pl (zie fig.27.).

L

Fig.27. Basisschakeling met een stap-diode.
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~r ~ijn nu twee vervangingsschema's voor de schakeling

van fit;. 27.;

1. Voar dat deel van de tijd dat de diode geleidt,

(lage iIIlpedantie).
2. Voor dut deel van de tijd dat de diode spert,

(hoee impedantie).

1.~iode geleidt (geleidingsfaze) zie fig. 28.

---.. -Io

+

v
Fig. 2G. Ver~angingsschema voor een stapdiode gedurende

de tijd dat hij geleidt.

Gedurende de tijd dat de diode geleidt heeft men een e~h

voudig circuit, een generator, de stuurzelfinductie en

cen voors~~in0 in serie ( fig. 28.).

(v-r¢).t
L

~tel

ning

de generatorspanning:

t=. SC·h(WJ. +C'<..} , (op t = 0 is de generatorspan-
dusEJ'ihOl.., v~r{ooPt de stroom in het circui t volgens:

Jo -I- ~ [c~rc( -CO'd {",i --ry _
De stroom bestaat dus uit de volgende termen:

1).
2).

3).

1
0

+- -.E... ono<, is afkomstig van een beginvoorwaarde
- E. &:!{wt-l-1 is de sinuso~dC11e component van de

wL
stroaJI.

- (V+iJ.t is een lineaire term afkomstig van
d

L .
e vaorspann~ng. (Een periodetijd is zo kart dat de

stroom t.e.v. de voorsp;mnine in de geleidingsfa~e,

lineair ~oeneemt).



64

~ is de contactpotentiaal van de diode (voor silicium O,7V)
en dit is de spanning over de diode gedurende de geleidings-

faze.
Deze blijft gedurende deze tijd constant, aangenomen dat

de serieweerstand van de diode nul is.

Het strool:J.verloop eedurende deze 'faze verloopt volgens de

afgeleide formule, te zien in fig. 29.

Fig. 29. Stroomverloop door de stap-diode in de geleidings
faze, bij een sinusvorm~ge spanning over de diode.

Als aIle lading onttro~ken is, houdt de geleiding plotse

line op; dan voIgt de:

Impulsfaze.

Men kan de voorspanning ~zo kiezen dut de geleiding op
houdt op het moment dat de stroom zijn maximale negatie

ve w~arde bereikt, oftewel als:
cit..'
dt =0

De spanning over de zelfinductie is dan nul. Dit betekent

dan ook dat dan het begin van de impulsfaze de generator
sp~ing precies gelijk en tegengesteld is aan de voorspan

nine_ (Kirch~ff be trekking toegepast op het circuit in
fig. 28).

De totaalspanning in het circuit is dus nul. We kunnen de
generator met zijn inwendige weerstand en voorspanning

wegdenken. De beginstroom I. in de zelfinductie is de

excitator van het circuit.
We zullen nu de spanning eo over "'R, berekenen.
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:E'ig. 30. Vervangingsschema van een stap-diode in de im

pul sfaze.

~ie fig 30 (Lit.21)

Men weet dat de sam van de stromen door 1 1 , C1 , R
(resp. i L , i.e en i..,..) ge1ijk aan nul is.

-
i L + i.e. + 1-,. =O. De spann.ing over a11e e1ementen

is eo~) gesteld.Lie. dt + C de- o + ep (61 ;:0 6.3.1 • )
dt. ';t

C»2.L ~ ..J-t L = 0

L .:i:. jILZ - 9 ~ 2.L C

2.L~~

t
eo

T
dan geldt:

7<.. +
A~ ::.

+
6.3.2.) pt

= 0 ,ste./ eott) ::: A e

6.3.3.)

oftewe1

indien

of

A,l =

!
LC. >

=

( 'i2 is de kwali tei ts

factor van het systeem).
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Het eerste
pingsterm,

quentie Wn

deel van uitdrukking 6.3.5. levert een~em

de tweede een sinuso~dale trilling met fre-

(Wn = (,.)0 VI - ii3 )

De oplosEing is

A e a (e /w~ tt: -;·Wh tj=

A I e a fih Wn t
(

Pi t 1'" t J'
A e - e J::

2Wanneer men nu stelt:

5= riff
dan is 1/_$.2_ (..I)L. , zoals door eenvoudige substi tutie

LC - ,.
is vast te stellen.

wordt dan in deze symbolen

eo{t) wordt dan:

e (f).:: .2A eo

De factor 2Awordt straks bepaald uit: I l
Men weet naI.;elijk dat ~ &;)1:0 = J;

(t)

6.3.6.)

invloed
plotselih,g

Het hierbovenstaande circuit zou dus blijven uitslinge
ren tot alle energie gedissipeerd was.

De generatorspanning heeft in deze faze geen

op de harmonische opwekking, uitsll.1itend het

ophouden van de geleiding •

De diode kapt echter de volgende positieve periode af,

dus komt alleen het eerste negatieve deel van de periode
over R te staan.

De zo opgewekte puls heeft een breedte van:
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het impulsinter-
te integreren.

-I- f fi e ax Cos hX cI)(
(kettingregel).

~ f.'Jea.~Sih b x. d xj2A! ax ax:
=T' - i e. CoS>< - -I- be:· e . SihbX

De stroom door de zelfinductie gedurende
val kan men vinden door de spanning eott)
Als men eD (f.) schrijft als

eo (x) :: .2A e C1X: J'i,nj, X dK
dan is I L

I L = i,4 J e a.1< n'h hX dl< " --1 ea""",r)(

)J} ~~ b-k..../f -I- a 2 e o,J'Si-h 6)( d x = - J.. e t::£XcoJ' b,X -I- c;i -e .J("h x
2A (/ iJ2 b P

..... a,.J<

I o.x / a." h -I- a -' e Sih /:, xe S'lhb x dx = -.£d. b . e . CcJ x ,., 2.+62-
L a. :2,t 62 """'

Op t = 0 ( beginimpulsfaze) is :

i. '- (c).: .I; = _ 2 A • h _
L a.~ -ti/

Hieruit vinden we de gezQchte,factor 2A

2A= - L . · I,
Hierin pUQstitueert men

a=
j/1-'51

b=

x=

2A =
• eo(t.) is dus
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Het spectrum van een impuls wordt beschreven door~e

Four.ier integraal volg~ns:

1 Ie./)f(.i I - jwt
27r:'! r(f../· e .

_v, 'f'l:
De breedte aan de voet 'Van de impuls is CA)J1 (zie 7 ).
De amplitude van de impuls wordt, Eb gesteld.
De Four.ierreeks beschrijft de grootte van de spectraal
lijnen van een oneindi~e reeks, periodiek herhaald~ im
puIs en.

is: ~4::2 £;,. cOf-¥·3)
7r N. J- (fL) 2-

~ -k NN=7;f=. (Li t. 21 ) •
"'I

Waarbij

De amplitude van de spectraallijn I?f;/-J (f" is de stuur
frequentie )

De omhullende van deze spectraallijnen, die door de
Four.ier integraal wordt beschrsven, heeft zijn eerste
nulpunt bij 3N. j;n (zie 6.3.3.).

Wanneer men een zeer scherp filter in de uitgang van de
schakeling opneemt, afgestemd op-de gewenste harmonische,
dan kan men dus een zeer goede energieconversie verkrijgen.

Een voordeel van de stap-diode t.o.v. de varactor is het
feit da~ men idlers achterwege kan laten.
Idlers verhogen 't rendement maar weinig.
Dit is te verklaren uit het feit dat de stap-diode hogere
harmonischen ~pwekt door middel van een impuls; en maar
voor een zeer klein gedeelte door middel van een niet
lineaire capaciteit zoals bij een varactor.
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Opbouw van de stapdiodeve~enigvuldiger, gebruikt in
de frequentievermenigvuldigingsketen.

6.3.3. De frequentievermenlgvuldiger van 248 naar 2160 MHz.

216011J'z
250h7V

($"0../2. ,

h'PA 0$00 stdJoIioae. ,

Fig. 3). Configuratie van de 240 naar 2160 MHz vermenig-
vuldiger.

Geheel links in fig.3J. ziet men het aanpasstngscircuit
van de generator naar de (lage) impedantie van de stap-diode.
Het aanpassingcircuit heeft een banddoorlaatkarakter
(C2 en L1 ). Dit aanpassinecircuit is hetzelfde als L2 dat
gene genoemd bij de varactorvermenigvuldiger ( 6.2.)
L2 is de in de vooraf8aande analyse genoemde stuurzelfin-
ductie. '

Het filter in de uitgang is een coaxiaalfilter, uitgevoerd
met kwartgolflengte 'lange' leidingen.
Deze hebben een zeer hogs impedantie vaor de gewenste uit-
gangsfrequentie van 2160 MHz. enflragen zich verder
als twee gekoppelde L-Ckringen (bandfilter).
In-, en ui t-koppeling van het signaal gebeurt capaci tief'. '.
Deze in-, en uit-koppelingen zijn experime~tGel bepaald
voor een zo groat mogelijk uitgangsvermogen.
De voarspanning vaar de stap-~iode wordt opgewekt over
de weerstand die parallel aan de diode verbonden is. ~OOI" q';Ij'kftl"oOrfIJ
De gunstigste waarde voar maximaal uitgangsvermogen bleek
100 i 12 t e z i j n.
Ingangsvermogen op 240 MHz; is 2,5 Watt, uitgangsvermogen .
op 2160 MHz is 250 m Watt.
Het rendement van de vernenigvuldiger is dus 10%, hetgeen
goed overeenkomt met de door de fabrikant beschikbaar ge
stelde gegevens. (Dit.21).
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8640 :.lHz.naar

6.3.4. De laatste vermenigvuldiger van de vermenigvul~igings

keten,
2160 MHz

IIPA 0.5)0 fta.l-o/;ooIt..

Fig. 31. De vermenigvuldiger voor 2160 MHz naar 8640 1lliz

Zie fig. 31;
De ingangskring op 216) MHz besta~t weer uit een 1/4 golflengte
lange leiding.
De inkoppeling van de energie geb~~rt weer capacitief.
Deze is aangepast aan de brcmimpedantie van 50 ohm met be
hulp van een circulator.
Afgeregeld is op minimaal gereflecteerd vermoGcn.
Het vermogen wordt met een kleine Ius uitgekoppeld, waarin
een Kleine (6f~) condensator met Kleine verliezen is opgenomen.
Deze condensator, sarnen met de Kleine Ius, kan worden afgestemd
als serie Kring op 4320 MHz, de tweede harmonische van het
stuursigna21. Dit vormt een Idlerkring.
Hoewel deze niet strikt noodzakelijk is, werd hij hier toch
opgenomen, om het rendement nog iets op te voeren, aangezien
bij de stap-diode ook enige varactor werking aanwezig is.
De uitgangslcring bestaat uit een i golflengte lange leiding.
De eigenschappen van een lange lei ding herhalan zich iedere
halve golflengte verder op de lange leiding.
Hier heeft dus een i golflengte lange leiding dezelfde eigen
schappen als een van een 1ft golflengte.
Uit praktisch oogpunt is hier cchter l golflengte gekozen,
omdat dan de afmetingen [;roter werden, hetgeen de constructie-.
mechanisch vereenvoudigde.
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hiervoor worfft de
O. S. M. minia tuur-

'-

De uitkoppeling gebeurt weer capacitief,
middenpen (verschuifbaar) van een z.g.n.
connector gebruikt.
Bet rendement is, aangezien het uitgangsvermogen
en het ingangsvermogen 25') "",'vi:

IS X 100 t
25"0

Volgens de fabrieksgegevens moet het mogelijk lijn om 10%
te halen, echter bij een groter ingangsvermogen dan 250
Verzilveren van de coaxiale kringen ( beter geleidings-ver
mogen) kan het rendernent ook nog iets opvoeren.
Als lekweerstand over de diode, woarover de voorspanning
wordt opgewekt is de waarde 39 k ohm gekozen.
Dtt bleek het best te voldoen.

Deze verviervoudiger is de laatste component van de vermenig
vuldigingsketen.
Bet lokale oscillatorsignaal voor de ontvanger en de zender
wordt hieruit met behulp van een 3dB hybride koppeling ver
kregen.

6.3.5. Ruis.

Aangezien de vermenigvuldigingBketen uit een groot aantal
trappen bestaat, wordt zoals reeds vermeld het ruisniveau
dat zich manifesteert in de zijbanden naast het signaal, steeds
hoger per trap.
Op het 8640 MHz signanl bevinden deze z.g.n. ruiszijbanden
zich ca. 40 dB verzwakt t.o.v. het gewenste signaal •

.,
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7. De enkelzijb~1d wodulator in de zender.

7. i. :Jlleiding.

De e~elzijband .:::J.o-iul'J_tor iY"~ de zender dlent om het

I:iodul2~tiesi91&J.l <fre::uentie!l71) net beD\-: , p van het

lokale OSCillatorSign~~l~ Ow te zette~ 12~r een ~re-

t · ;; /' ~ ,." 1 '1'...' , Iq, .. ..::.:n le _/ - t'" ,..:.~ ;",,:::)'- c,,...~,- ':) 0····-,1. I'" ""r--o- ~,;<I'J.a ':,j"''''
u.~ ~ C /;,-, - ... c::_. __ c:: I~ -L '_ .. .:i. t_ .::>l. -- '';. ~ ..:>.l..':y,~", ~ C .~~,

te-\'-cns df: CO:'i~c:::.eY",~f .,.;:" tG cc '~!.c;:,dr;~~,:::'~'.0

~heT 'Nordt j',i.2 d~ ·:'Y".::erzijb2.."1.c :!-;:):;,:;tr:.AL.:.t, :U21:'

bO-\le:r~zij:'; .2J.G , '.

o PV·i:~.l:c.t::e~l

de rdrv:J.-=.t: en •

In ce O:l-:t~l2.Tlg9~ \VO~'-l~ ee~1 a~13.1cog or..t":ie:-cp Ge~,r..li~:t.

Eier 'Herdt net ontv<':J".6e:r~ signaal ;; met oe:::i,ll; V2..."'1 :>;~

1 r:' -.., 1 ", .~ =' r. ; 1 1 ..., .... "..,.,.., ; T" <' '1.1." .J!. '~e ,... ... i ·c, - ·tc· "". ''l s.,.. (c -(;.s
¥..n..CI. , .. l...........1 .............. -:-<.. oJ"'" ..... 0 .. J.~< ;e 'W ..... ~-- •..:.-- v t.J ~ ..._v.._ C IV •

:Sit is in. !'~~t :-"ier beschrcven ontwer.p 7),5 l.LUiz.

Hie~.TOor k~n 8<31: ::.aI1w2zige com?or~ent €2"J::.~~J.l{t ','for'ier:..

erL~e1:: i j Oar~,J1u.c d~~l:-~ to r 0

..... ~

i • :..:. •

. ------- in .,
L<l. ",' toe-

op~e bou·;·:d.

.90" ..6.dki ni-
r- jdze, lnodu.i:J./rn- Ie -fmcJr43I Q.Y

Ie r- fm

;;. (j1J)
indjte. T ~-In (u.l:t) fir;'--- jloO..;07 h1~,c.T JJ.fbi?" )fJ,z -

1 hj6r,d rO;,
v ~;;.-;;"

2~~hJ' I- ""I'm
)nodWt:J i:.,.

, .. - A..Fig. 21. OPOO~N van de er~elz~Jbar-d senera~or.
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Zie fig. 21. /
Het lokale oscillatorsignaal wordt eerste toegevoerd
aan een z.g.n. magic if • Deze splitst het vermogen in
2 takken. (Lit.23.).

o
In een tak bevindt zich een go fazedraaier (in een golf-
pijp.). ,
Beide signalen worden toegevoerd, aan een z.g.n. balans-
modulator, het ene signaal via genoemde 90° fazedraaier.
Aan beide balansmodulatoren wordt eerat tevens het modu
latorsignaal toegevoerd. Het mOdulatorsignaal wordt eerst
gesplitst in een z.g.n. 90° hybrid, die het modulator~

signaal opsplitst in 2 gelijke signalen,90 in faze ver
schoven.
Beide balansmodulatoren geven signaalcomponenten af met
frequentie;C-h en ;;. -I-(m.
Het lokale oscillatorsignaal wordt onderdrukt.
Dit wordt straks in 7.3. nader besproken.
De ui tgangssiena1en van beide balansmodula toren hebb(m
nu, door de 90° fazedraaiers een dusdanige onderlinge
fazerelatie, dat indien men ze aan een magic-T toevoerd
en ze sommeert, de. ene zijband (hier~ -(;y, ) wordt op
geteld en de andere zijband~+~onderdruktwordt.
Op deze wijze heeft men een enkelzijbandmodulator opge,bouwd.

0,1 Es r:.or(wc c-wmt -Jf)
0,1 Es cor (tue. t -f(J)M t +1[)

7.3. De balansmodulutor.
0;'1Ec CDS t4:. t--

T

Fig.22.

o,5.f;coS("-et+4)mt+~) 1:
L o,5"E;CaJ{L.Jct~ t+. 1l)

D
2

L-ldJfdoorl.JI L.11
Opbouw van een balansmodulator voor microgolf
frequentieS.
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Zie fig. 22

Fig. 23. ~1agic - T.

Ret lokale oscillator signaal Ee ~oJwc t wordt toegevoerd
aan de z.g.n. Harm van de magic-T •
Het lokale oscillatorsignaal wordt gesplitst in de 2 arm-
en van de magic -T ( zi e fi -. 23.),.

In de E-arm kan het lokale oscillatorsionual niet ver
dwijnen. Aangezien het vermogen gesplitst wordt, kunnen
we het lokale oscillatorsignaal in iedere tak schrijven

ala t fi Fe· Co.rwc t

toegevoerd aan twee diodes, die in
tegengestelde polariteit hebben ,

iedere diode het modulutiesignaal,
, via cen laagdoorlaatfilter (L.~. )

Daze signalen worden
iedere tak onderling
(D1 en D2 ).
Tevens wordt aan
.c)n Cc.f(~h7 t -f2f)
toegevoerd.
Door de niet lineaire werking van de diodes ontstaan nu
som-, en verschilfrequenties V~~ het lokale oscilla~or

signaal met het modulatiesignaal, volgens:

(n en k geheel)
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We beschouwen hier aileen de eerste orda termen.

We ziev in de v6lgende beschouwing af van verliezen in de
frequentieconversie.

Zie fig. 22.

In de bovanste tak vinden we voar de eerste orda compo-
nenten: (diode D1 ).

Oil- ~ CoS We t . EIn co.!"( W;,., t + 1J) :: -
~s[ CAS{We t: +'4,., t -(- "!) +- f:.rao{wGi -4>... t -1'J} f 3.1.

In de tak van diode 2 vinden we vrijwel dezelfde uitkomst
als voor de taK van de diode 1.

Aangezien de ~iodepolariteit omgekeerd is, wordt de diode
nu geschakeld door 0/7~ Cos{wc.. t r fl:) i. JoV. DlEcCos/wc.t)

Diode 2 produceert dus als signa81: (vgl.7.3.1.)

1£ .( Q>S PIZ. i rwn-, t -I- 1ft)
~s • ( CoJ (v.;c t -w~ t f fJ)

Deze signalen worden gereflecteerd.

Uit de E-arm verschijnen beide 8ignalen in tegenfase.

Het uitgangssignaal van de balansmodulator wordt dan:

01 Es . Co! ( eve t +wIn t f r)
tJ,1 Es - Cor (We t -te)~ I- - Jf)

7.4. Analyse van de werking van de enkelzijband

lator. Zie hiervoor Fig.21.

modu-

Bekend is uit 7.3. dat (form?3~) veor het uitgangssignaal
(~) van de ene balansmedulater geldt:

~:. 07 £s . CDS (we t f t.)m t + 1[) T )

t'IT cr co; (we. t -tv;nt - zr) .
Aan de andere balansmodulater w5rden signalen toegevoerd

o
die 90 in faze gedraaid zlJn.
nl. veer heL modula torsignaal Em' Co,Jw;" t ,
en voer het IOkale oscilla torsignapl Ec ' O:>~(UJct -f '.!) ,.3.34l
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Voor het uitgangssignaal V2~ de 2e balansmodulatof
kunnen we dan ook m.b.v.l}-Sd.) schrijven.

Oil' Es · CcS{ wet

r ~l Es .CoJ{Wc, t

oftewel:

E =u Of· £ S· Cos {ue t
0j.Fs . CDS {We t

Wanneer we de signalen overeenkollistig 7.3.3. en 7.3.4.
optellen m. b.v. een rn.agic-T, dan valt de lagezijbana
weg (de beide lage zijbandsignalen zijn tegenfase.
met gemeenschappelijke H-arm).

Trekken we de signalen volgens13.3. enl3." van elkaar af,
via de gemeenschappelijke E-arm van e . .a' ..nagic - T, dan
blijft aIleen de onderzijband over.
Aangezicn het hier om vermugens ga8t, die opgeteld of
a:getrokken 'Norden, vinden we voor het uitgangssignaal
van de enkelzijbandmodulator:

E u.. -

Dus Em de draaggalf en de bevenzijband zijn onderdrukt.
In deze beschouwin6 zijn fazeverschuivingen t.g.v. de
lijnlengte verNaarloosd, verschillen in faze en verzwak
king tussen overeenkoillstige transmissiecircuits zijn
nul~ verondersteld. Tevens is verondersteld dat aIle
magic-T 's een ideale vermogenssplitsing gdven en dat de
diodes identiek zijn.
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7.5. Meetgeeevens.

De bundbreedte Vein de enkelzijbanclmodulator wordt voor-
a

ncwlelijk bep:~ali door de 90 fuzedru _ier dC:l.n de modula-

te :c'-inC;Gill[ •

De oandbreedte is op de 3 dB punten 10 ilJfz., over dit ge

bi ed bli j ft de oi1\lerdrukking Vcill de dr'iaggolg en de boven

zijbu.nd minimiA.L.tl 20 dB.

De tussenschukeldenping was, met 10 mlJ lokilal oGcillator-

signaul (fc) 13 dB.

Aangezien de bandbreedte dus zeer groat is t.o.v. de.

muximaal benodibde bandbreedte (100 kHz in het gev<;..l van

pulSCOI:lpressie) en de ampli tudekarakteristiek, zeer vldk

verlocpt zul de vervorming die de enkelzijbandmodulator

veroor:,:::uak:t hier gering zijn. (In het pulscompressie

sicnJ.al is geen alJpli tude informcA. tie aanwe.:dg; aan de li

nec riteit van de enkelzijband-modulator worden dus geen

ho!..:;e eisen [estel:l).

8. Bet middenf:;equent gedeelte.

8.1. jJIodulatie en demodulatie op de 10 cn 70 Mliz.

In 5.2.4. is dit decl van de inst:tllatie al vermeldo

Als mudul..1toren en dernodul:ltoren zijn ringmodulatoren

gebruikt, (fabrikaat Hewlett-Packurd).

De fil terinc; V,ill de sienG.len vind t pla::Jts met inductief

c;ekoppelde bandfilters.

De verschillende trappen zijn met conve~tioneel uitgevoer

de Sdleidingsversterkers gekoppeld.

De uiteindelijke realisering was nag niet gereed bij het

schrijven van dit rupport.

Een rap JOrt hierover zal nog verschijnen, niet in het raam

vun dit ufstudeer werk.
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9.1. De l:pende [olfbuis.

Als ver;:lO~:ensversterker in de eind trJ.p is een lopende

c;cli'buis V"Jn het fJ.brik..ut EI.·"C gebruikt, die ter be

schikki 11.£: s tonL

De:le buL is voor on,~e doeleinGen ze8r {Soed bruikb: ...ar

door :llJn grCJte ver<3terking (60 dB ), red<.3lijk vermogen

(minim,J.i.J.I 5 v\utt) en Grote b;.n:ibree :te ( 7 - 10 GHz).

~i jn i;rut,: ele,ztrische lengte (spir .J.ci1structuur Veln de

helix ) m,J.~J.kt he:n \'e1 zeer gevoelig voor bromspawling

op de voeilinii:sleiJin[:en die J dn ,-,-anleiding Vr:ven tot fi::.ze

DO,lul.-tties, Jie het spectrUlTI v:.J.n het ui ti~ezO lden si8n~.al

weer verbreJen.

Goede uf ll<:.tkkin<: VJD de voedincsspanning is dus een nood-

Voer eI'ot~re verneCens (bijv. i.J.ls ~en deze zender dIs

s tuuI'zen;; er ce bruLd ) i G een kl:1S tro 1 'le oplossin(.

Dezc: hrleft: elis\,~i..tr een kleinere b ....nJbree,i-:e, Jfl.,ar veor

di t ,..ioel noC DiE}CY' d..J.n YO} loend (; (z.,·. n. mul ti-c""vi ty

klystrcn, GcindbI'e';clte 0 X-beind bijv. 100 ~iHz.).

Een stULJIGi.A.re IJcA.C letron (u.mp1i tron be'lcort ook tot de

:.w[:elijiclle len.

De t;uL~en raet ee:1 hoger ui tgan{:;svermocen hebben ecb-:er

meesti.A.l een l;.~ere versterki 19 (20 ~ 30 dl bijv.).

,:.2. Bet meten VcA.D f:,u~efouten die 0: tre en bij een in de

ver:lJ.diginC eestuur,le T " met behulp v~n de echopuar

t:leorie van "heeler.
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Het uit';,U1CS~iig:li.iall~ (t) word"t j,m door de volr;ende uit

:lI'U~Kinc.:; beSCllrt3Ven: (lit. 2 A , 2:; en 2(;.).

I • 5.

I
Wt.l.i~rt,i j t = t+ bo •

en J e= Bessel fTlctie; eerste Soort., orde.n
Voorifleillin,~ v:.in bcven~)t .... :.,nde betJ" ;kking, zie :ippendix

blz·84 .

,i"en ziet CiW3 rcmcllra het hoofdsignaul do -Z {bJ £ (tJ
ee:l oneLl'ii..:;e reeks cehopuren, replied,' S V:.ln het hoofd

sL.:n.lu.l, iVJ.arv:.;.n J e ,,;.Is t.l,ncl to t de hoofdimpuls bepa:.:..l d

',VOl'"t duor' C , en w.J..:l.rvan de a::1iJlitudes door d l J b,
en (18 Bes~)GJfQ'1cties be~Gl.i.ild worien.

Bet verloop V .....l1 Cie cer::te 4 Be~.L)elfuncties ells fU:lctie

vcJ.n b is te zien in :f'i,~.2t.

r-------------3~(b)

A
1.

::It (6,)

~~/)

Jo (6,)

Fic.:;.24. Bet ver-Ieop V:.ill de eerste 4 Becselfunetief) tiL'

funetie van 'u, •

n 71

=1
_ f 1
- 2. 0,
= GI voor

In eell Goed ontworpen systeem zijn de eoeffieienten

u, en 0, klein. Dit leidt tot de vcl~ende benaderin;:

~ (b)
:7; (4)
:7;,(61 )
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E (t)
o

+ .:t ( a.(
2 Q..o

+ b,) E (t f bo -fc)
9.2.1.G.

- 6,) £ (t -1-1>(;> -C)}
Dit lcvert dus een enl-cel paar echo's.

Je co»:-i'icienten V,ll b()Venst'lu~lde verEelij'rd'lC zlJn

{;r,..l.fiG(~h ui t ;ezet i'l fL'-.2':=;., voor de :.iJJ.pli tude en faze

v-lrL"tie resp. in procent en in grarlen.

() I I

0,2. ~~ 1.2 S- -to 2.0 S-o

71rzk Cb""?//{ewteri,,,,!ft;/ in JI"oe.e.-.1(~ >( /oo~ t!:.h

~~ f2~ ~,'mJq.l /",yrJdu-. (/~O 6/)

of

Fi • .:!). Ar.J.pli tud e VJ.I h.e t e er 8 te e chopclur t.o. v. hoo fc1

Lipuls, <.J.1G functic vem het perCt;nt,ge arnplitu

de riulJcl of dancal gruden fd:6erimpel.
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~;.2..2. Opbomv V;Jl een schiJ.keling voor :ret neten van de

L:..zefct:..ten V~l een in de verz;J.diging gestuurde 10

pende colfbuis 1i.l t de reL.l.tieve iX!lpli tudes V'.1n echo

pelren. Het blok~3cheIfl:i. V~.l.n de sch,:..kc.~ling vindt Den

op ~~L.1dzijc1eB9

Toclicttirl(; op hetolckschem:..:.. (zie bl~. 89d. ).

Acm de modulltorinG~nc wordt een periodiek herrLwld puls

vorl;iig Sit.~;l :"c.11 toegevCJerd met een centrictle frequentie van

70,5 1lliz. en een 3 dB breeJte van de puls Vein 10 micrc

secoD:len. Indien de puls een cosinuskVJadr:~(it vorm of .een

rechtjwekvorm heeft, ligt het eerste nulpunt bij 100 kHz.

G-e::loduleerc op 70,5 .'liz, besLLt het voorn:.1'.l.ffiste deel

Vc.:.D het s1-1e;trura 2 x 100 k};z. = 200 kHz.

Het siCnc.l.cJ.l dat gebruil:t zal worden voor pulscompressie

besltut ee:l bJldbreedte V:ill C<..1. 100 kHz. :'len heei't op

deze wijL;e ee:1 spectrwn opce'Nektdat o~lceveer dezelfde

b<J.ndbree~ te be sL-'.at al s het sicn~,al voor puJ ~:c()r:lpreS'~ie.

Di t i~3 nudig O[] een vercelijkingsmcgelij:\:heid te hebben.

,den vvil ir:lI:lers we ten in hoeverre de fazekc.1rakteri s ti eken

ui\',ijken Vil.n oen rechte lijn in het fre~uentieEebied, rlat

v 0 0 rons b c; Let ~11 ~r i j ~: i".

De echo's ·Jie nu ontst~ian zijn uitsll'itend van fazefouten

atkonstL;, c:n~l:;L t Je 1 upende gol fbui s in verzadiging gestuurd

wordt, dus als b~Clenzer werKt en eventuele amplitu~efou

ten e 1 i:iJincert •

Bet ver,:lOcen Vln de lopende golfbuis, v,ordt {>:edifCsipeerd

in Cl,n ric:1tiClcskoppeLteir godetectecrd en toegevoerd aD.n

ee;1 0 sc ill 0Crl.iiT.

Vie intere'~)ere!l. ons iIl1I:Jers alleen voor de wnplitudes van

de echo's. Uit de verhouding van de amplitudes van de echo's

t. o. v. he t ho ofd si L:n~lal, k~ill 1:1f.; t behulp VGLl'l formul e 9.2. 1 .5.

of fiC.25. de cemiddelde fuzefout bepu.uld worden.



Up:l. 1. Aa:l(~e~lULen is, di..l.t !'let systeer:l vear de lopenoe

.»1 ('vui s ,:c en ~..::..,2;e :.il',vi j kiD{~en introd uee ert,

(de l.:~lY_cl,:;ijb~Il.,.;r.J.oduL;,.torbijv.).

C~I:1. 2. De vo",ii:l. r ·sppj.CL.'1in,"en v:.1.n ne lcpenrle golfbuis

JicneYJ. 6eer (~ocd eonst~~t te zijn tijctens de

puIs. V ..riere:de vocdingf'spi.iIlnint~en i'1trodueeren

oak fa~efouten, door de grate e1ektrisehe lenG

te v.~n cie buis.

(lnvlcnd vun de helixsp.:.n.nine is het grootst).
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Jdlci ling v~n :ormule9.21.5.).

=H(W)

Aun~e!1.0'-ien 'NoY'dt ('e'l ;;ver(:r~chtsk:irakteris-tiek H(W):

,/ (ho w-I- b,sin cw)
(do -I- at Cot C!-W) e

ell een ir1cunc;ssi[')1'L~1 L(t)

Te bewijz.en:

Bet ui tomGssign,-,ul heeft de VGrm:

= t + bw'"'-'-1.rbij

.Be...3~3elfunctie V;111 de eerste soort,

IC'l het Col:'.-e,~edict.t~t v;~n lrof. v . .Jijl blz.2. 1'1 vir~dt

n(;;:, een ui td~~u"~l:int:; veal' het ui ·:c.t!L,·s;'if"n.tal r (t) van, " , Tl<.
een line~ir net~erk, in;ier1 Hew) en het ingun~ssignuul

!=(t) =

Hie1"in suos:itueren wij onze gegevens vocr H ICU) cmjZ{t)

J;e vinden dun:

;jtel nu:

t/') '-7

-L j E(~)dTJ (do-l-d;Cos-cw)
211: _e:..-, - V'l

cw = e 8.;, 60 7- t - r =

Dad is:



A{ // J,; +/ {;,J "t-.::{-/ (6)-. ~: :r (/7,eor,. 'ie.Jl"elj'l<J>ch·"" r~Cu;~ belrd.k.;.p

krcte-r / e. t/e-rt -:;;: :l H VI ':J _ &::> ~//;, 4:.-;._ .t #"~/
~~ e QI/e~ Ie-l; of t/OOr hjeJ,82-I, cU.<Ad.s.v,;sL e .' -== ~-:> e -= :£. . J

hie. z,e..-. ~ ~ de. flu1..60reh* k. :-<.-'"" /)

EoffJ = a o .i:-~ Eft!+"c)7., Gj/+ 7!£~> E {i/+ns/Jl!J = a.£.~ E{I/+h~0,rY!!.r-fa:-j

d h-czk.en he<. .JeJru-:.k ""' .. de r"-C<.<A-re-I-. hetrd-Loy'.7,.., {bj= (-~f'2..(6,)

l,/tJ" CloJjJJE{fJ +4.0I-E.~JL4){/-f.b~0{;(/fhY+,,<?7AJO)i / f;'a~)E{t!.;,c)}

je"o/ee,;, ~ -6ewj-:Z~ hid.)'
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