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Summary.

This report deals with the spectrum analysis of the noise like

microwave emission from InSb. Depending on the type of emission

~hree different methods are used. The emission coincident with

the applied voltage pulse is examined with a spectrum analyser

and a set of bandpassfilters. With the latter it is possible

to investigate the time development of the spectrum. The peak

emission emitted during the first few nanoseconds is analysed by

a new method based on the dispersion of waveguide. The three

methods are discussed and their results compared. It turns out

that the spectrum of a given sample is identical for the two

types of emission measured in different ways. The normal emission

spectrum does not change its shape in time and is independent

of variations in voltage amplitude, magnetic field strength or

the angle between them. The adiabatic and average temperature

rise of the samples are calculated, some simple experiments

show its influence on the emission. Results are compared with

literature data. This work is part of the Ph.D. research of

R.G. van Welzenis.
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1. INLEIDING

Staafjes indium antimonide (InSb) emitteren bij 77 K onder invloed

van geschikt gekozen elektrische en magnetische velden mikrogolven

met een ruisvormig karakter. Dit fenomeen is in 1964 het eerst door

Larrabee en Hicinbothem (ref. 1) beschreven. Vele publikaties zijn

daarna over dit onderwerp verschenen, echter lijken de resultaten

op een aanta1 punten met elkaar in tegenspraak. Met de geopperde

theorieen (ref. 2-9) is het tot op heden niet mogelijk gebleken

om het gehele complex van verschijnse1en te verklaren.

De straling wordt gegenereerd onder een buitengewoon grote verschei

denheid van kondities. In het bizonder van belang zijn de grootte

van de elektrische veldsterkte en magnetische induktie, respektieve

lijk E en B, en de hoek Q tussen beide. Afhankelijk van het E-veld

zijn er twee typen mikrogolfemissie (ME) te onderscheiden, de hoog

veld en laagveld emissie. De hoogveld-ME treedt op in het avalanche

gebied (E >2.104 Vm-1). De laagveld ME wordt voor veldsterkten,

welke een orde van grootte kleiner zijn, waargenomen, zij is echter

van aanzienlijk lagere intensiteit (ref. 10). Onder bizondere om

standigheden is ook ME gezien zonder magneetveld (ref. 11,12).

Bij a1le genoemde typen is de ME breedbandig (ref. 13-16). Bekend

heid met de juiste spektrale verde1ing van deze typen ME onder ver

schillende kondities zou informatie kunnen verschaffen over de mecha

nismen die aan de verschijnselen ten grondslag liggen. Een moei1ijk

heid is echter dat, een enkel 1aagve1d experiment uitgezonderd

(ref. 17), uit dissipatieoverwegingen het elektrische veld pulsvor

mig met een zeer lage herhalingsfrekwentie moet worden aangelegd en

de emissie in het algemeen slechts gedurende deze puls optreedt.

Dit maakt het bepalen van het spektrum moeilijk. Van Welzenis en

van den Dries (ref. 11) vinden slechts tijdens het begin van de

spanningspuls gedurende enkele nanosekonden emissie (ttpiekemissie tt ).

Dit is tevens een voorbeeld van emissie waarvoor geen magneetveld

behoeft worden aange1egd. Bij deze piekemissie (PE) schieten de ge

bruikte technieken om de spektrale verdeling te bepalen zelfs ge

heel tekort.
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Dit verslag betreft een onderzoek naar de frekwentieverdeling van

de emissie in de X-band (8,0 - 12,4 GHz). Alleen de piekemissie en

de hoogveldemissie zijn onderzocht. In het laatstgenoemde geval is

dit gedaan met een spectrum-analyzer (bfat. 3) en speciaal hiertoe

vervaardigde bandpassfilters (hfst. 4). Hiermee is ook nagegaan of

de spektrale verdeling zich tijdens de puls'wijzigt. Nieuw is het

gebruik dat gemaakt wordt van de dispersie in een golfpijp om het

spektrum van de PE te vinden. Methode, ijking en metingen zijn be

schreven in hoofdstuk 5. Tenslotte geeft hoofdstuk 6 een diskussie

van de resultaten.

Om de kommunikatie te bevorderen is niet gepoogd de in dit vakge

bied gebruikelijke Engelse uitdrukkingen in het Nederlands te ver

talen. Met het oog op de leesbaarheid is tevens nagelaten de in

dat geval door de konventie voorgescbreven aanhalingstekens te ge

bruiken. De symbolen voor eenheden ~ijn volgens KEN 333 in het 81

uitgedrukt. De symbolen en benamingen voor fyaische grootheden

zijn gebruikt zoals ze gepubliceerd werden in het dokument U.I.P.

11 (ref. 18).
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2. EXPERlMENTELE OPZET

2.1. Gegevens over de preparaten.

Blokjes n-type lnSb worden met een draadzaagmachine in ataafjea

gezaage. Een van de lange zijvlakken is een (1,1,1) vlak, verder

is de orientatie willekeurig. Door slijpen wordt het preparaat

op de gewenste afmetingen gebracht en vervolgena geetat (zie ref.

19 en tabel 2.1.). De kontakten zijn van zuiver tin en volgens de

"aanspringmethode" (ref. 19) met behulp van SnC1
2

flux tegelijk

met de 50~m Pt aansluitdraad aangebracht. Aan een kontakt is een

extra draad bevestigd om de spanning te meten. Dit gebeel wordt

dan op een printed circuit plaatje gemonteerd (ret. 19 en par. 2.3.a).

De afmetingen en eigenschappen van de preparaten zijn in tabel 2.1.
vermeld.

preparaat afmetingen n • Il • P R

nummer 77 K 77 K 77 K 300 K

-3 -3 2 -1 -1 Q m Qmm m m V s

1,6.1020 55,5 -4 4,3L102 3,OxO,31xO,09 7,2.10

L 65 1,8xO,31xO,11 1,6.1020 -4 3,055,5 7,2.10

• Volgens opgave van fabrikant bij lage velden.

fabrikant : Monsanto Chemical Company (St. Louis, U.S.A.)

slijpmiddel · carborundum 1200·
polijstmiddel · diamant pasta 7,5 Il , daarna 3 ~·
ets · oplossing 0,5% broom in methanol·

(etsduur ong. 308)

Tabel 2.1.

Gegevens van de preparaten
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2.2. Beschrijving van de opstelling.

Figuur A 24 geeft een blokschema van de opstelling, terwijl tabel
,

A 2~de belangrijkste van de gebruikte instrumenten preciseert.

Zoals gebruikelijk is het preparaat als een inductive post in een

X-band golfpijp gemonteerd (voor detail zie par. 2.3a). Aan een

zijde is de golfpijp zo goed mogelijk afgesloten met een zelfge

maakte matched load (par. 2.3b). De roeatvrijstalen coaxiale toe

voer- en meetleidingen zijn tezamen met de dunwandige roestvrij

stalen golfpijp ala een eenheid uitgevoerd (par~ 2.3a). Deze een

heid wordt in een stikatotkryostaat tussen de polen van een mag

neet geplaatst. Om abaorptie door een vloeiatof (b.v. v~oeibare

lucht of stikstof) of reflektiea aan een vloeistofoppervlak te

voorkomen wordt de golfpijp voor het afkoelen vacuum gepompt en

met helium gevuld. Hiertoe is de golfpijpeenheid afgesloten met

een mica drukvenster en heeft zij een afsluitbare koppeling met

een pompcircuit.

De magneet is draaibaar om een as in de lengterichting van de

golfpijp. De hoek Q tusaen de aangelegde spanning U over het pre

paraat en de magnetische induktie B kan elektronisch worden af

gelezen. Dit magneetveld wordt ingesteld met behulp van een bij

behorende hallregeleenheid. Met de noodzakelijke afstand van

60 mm tussen de poolschoenen is de hoogste bereikbare ve~dsterkte

1,6 T.

Uit dissipatieoverwegingen wordt de spanning U pulsvormig aange

legd. De pulsgenerator is van het charging-line type: een 50 ohm

coaxiale lijn wordt via een hoogohmige weerstand tot UCL opgeladen

en dan met een kwikschakelaar over het circuit ontladen. De puls

amplitude is te varieren van 0 tot 1000 V (in 50 ohm) door U
CL

met behulp van een tienslags motorpotentiometer te regelen. De

pulsbreedte (1 pw)' gewoonlijk 50 of 100 ns, wordt bepaald door de

lengte van de charging-line. De stijgtijd (tRT) is minder dan

500 ps. Met behulp van een eenvoudige oscillator wordt de puls

herhalingsfrekwentie (fpRF) ingesteld. Gebruikelijk is 30 Hz.

In het pulscircuit is een 4 GHz laagdoorlaatfilter opgenomen

om de hogere frekwentiea uit het pulsspektrum te weren (par. 5.7.).
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De polariteit van U en B zijn, indien niet anders vermeld, zo ge

kozen dat de Lorentzkracht op de elektronen naar boven gericht is.

De spanning U wordt afgenomen via de extra aansluiting aan het pre

paraat en getransporteerd door een 50-ohm coaxiale rigid lucht1ijn

(par. 2.3a). Voor de gebruikte snelle pulsen betekent dit een 50
ohm parallelweerstand aan het preparaat (fig. 2.2.).

De stroom I is evenredig met de spanning over een 1-ohm serieweer

stand. Dit is een sChijfweerstand_ dicht bij het preparaat in de

50-ohm rigid luchtlijn gemonteerd (fig. A 5). Beide signalen wor

den voldoende verzwakt naar de externe sampler van een sampling

oscilloscoop met 28 ps stijgtijd gevoerd. Een delay van het trigger

signaal in deze oscilloscoop maakt het noodzakelijk de meetaignalen

60 ns te vertragen. Door middel van een instelbare luchtlijn in het

stroommeetcircuit is het mogelijk spanning en stroom in de tijd

precies gelijk te zetten.

Het door het preparaat geemitteerde vermogen splitst zich in de

magic tee. De helft verdwijnt via een circulator naar een detector,

de andere helft gaat naar de schakelaar. De magic tee is in het cir

cuit opgenomen om de dispersieopstelling te kunnen kalibreren

(par. 5.5.). Deze opstelling fungeert dan ala een brug met in de

ene tak het preparaat en in de andere de variabele verzwakker en

kortsluitzuiger. Met de twee schakelaars is het mogelijk twee ver

schillende lengten golfpijp in het circuit te schakelen. In het ene

geval heeft het totale golfpijpcircuit een lengte van 3,20 m en

wordt korte leiding genoemd; in het andere is het 19,13 m lang,

heet lange leiding en vormt een essentieel onderdeel van de dis

persiemethode (hfst. 5). Het 16 GHz 1aagdoorlaatfilter wordt ge

bruikt om de hogere harmoniachen boven 16 GHz en .ventuele andere

modes dan de TE10-mode te onderdrukken. Door het preparaat als een

inductive post te plaatsen kunnen in het ideale geval van een on

eindig dun preparaat alleen TE-modes worden opgewekt. De bandpass

filters (BPF's) zijn alleen gebruikt bij de spektrum analyse beschre

ven in hoofdstuk 4. Bij de andere metingen is het BPF vervangen door

een stuk X-band golfpijp van dezelfde lengte (180 mm). De isolators

dienen om de BPF's juist at te sluiten en de reflekties aan de fil

ters van de rest van het systeem te isoleren.
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Afhankelijk van de meetmethode is de weg van de mikrogolfstraling

nu verschillend. Bij de dispersie (hfst. 5) en de BPF (hfst. 4)
metingen wordt het signaal met een lopende golf versterker (TWA)

versterkt ()30 dB). Om te voorkomen dat deze TWA in zijn verzadi

ging ( + 10 dBm) vastloopt is het signaal eventueel eerst verzwakt.

De uitgang van de TWA wordt gedetecteerd met een breedband krys

tal detector, afgesloten met de bijbehorende matched load. Na vol

doende vertraging wordt het signaal gemeten op een 0,3 ns sampling

oscilloscoop. Deze wordt getrigge!d door het synchronisatiesignaal

van de snelle oscilloscoop. Dit heeft het voordeel dat het tijdver

schil tussen de signalen op beide oscilloscopen onafhankelijk is

van de amplitude van het aan de snelle oscilloscoop toegevoerde

triggersignaal. Dit laatste signaal wordt via een verzwakker door

de pulsgenerator geleverd en is recht evenredig met de pulshoogte.

De uitgangen Van de oscilloscopen worden naar een aanpassing- en

keuze-eenheid gevoerd. Daar komen ook de signalen binnen die even

redig zijn met de Q en de magnetische induktie B. Van deze ee~heid gaan

twee spanningen naar een XY-recorder. Op deze wijze kan elke kom

binatie van de ingevoerde grootheden op het papier van de recorder

worden geschreven. Door de volgpotentiometer van de recorder te ge

bruiken om de tijdbases van de oscilloscopen extern te sturen is

het tevens mogelijk elk van de eerder genoemde grootheden ala funk-

tie van de tijd t te registreren (half automatisch).

Als de spectrum-analyzer wordt gebruikt (hfst. 3) gaat het signaal

na de isodaptor door een preselector en wordt met de TWA versterkt.

Dit versterkte signaal wordt dan de spectru.-analyzer aangeboden.

De preselector is een in frekwentie te varieren bandpassfilter en is

aangepast aan de spectrum-analyzer. Evenals de snelle oscilloscoop

is de spectrum-analyzer voorzien van een variabel persistence scherm.

Met een kamera is het mogelijk het scherm te fotograferen.

2.3. Enkele details van de opstelling.

Het preparaat wordt met zijn aansluitdraden gesoldeerd op een aan

een zijde van een koperpatroon voorzien schijfje isolatiemateriaal

(micaply); zie figuur 2.1.
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"spanningsmeetdraad

__ "spanningstoevoerdraad

"preparaat

~~~@:/' "krimpbocht

messing weggeetst

~ messing op micaply

o 0 gaten

Schaal 2:1

Figuur 2.1.

Bevestiging van preparaat op micaply

Het schijtje met het preparaat kan onderin de golfpijp/coax een

heid aangebracht worden (fig. A 5). De platina aansluitdraadjes

worden door vierkante gaatjes in de golfpijpwand geleid. Een kort

stukje printed circuit en speciale microgolfbalgjes verzorgen het

kontakt met de binnengeleiders van de rigid coaxiale toevoer- en

meetleidingen. De schijfweerstand, met behulp waarvan de stroom

gemeten wordt, is eveneens aangegeven. Preparaat, schijfweerstand

en afsluiter zijn gemakkelijk verwisselbaar. De vacuumafdichting

wordt verzorgd door de op elkaar ingeslepen conus en vacuumdeksel,

beiden ingesmeerd met wat siliconenvet. Voor snelle pulsen toont

figuur 2.2. een geidealiseerd elektrisch vervangingsschema van dit

gedeelte van het circuit.

preparaat~

toevoer meet stroommeet meet

coax coaxI schijf-
] 1 II

I coax

50 r2 50 r2 weerstand 50r2

Figt!ur 2.2.

Elektrisch vervangingsschema van het coa~iale circuit
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b. Absorberende afsluiter.

Het probleem was om in een betrekkelijk geringe ruimte van ongeveer

20 mm een zo goed mogelijke reflektievrije afsluiting te maken. Be

reikt is een return loss van minstens 14 dB bij 77 en 300 K (zonder

preparaat) (fig. A 6). Als absorptiemateriaal is type AN 73 van de

firma Emerson and Cumming gebruikt. De vorm ia in doorsnede aange

geven in figuur A 5. In de paragrafen 4.6. en 5.8. is de invloed

van de afsluiting nagegaan voor de normale- en piekemissie.

2.4. Verzwakking van het circuit als funktie van de frekwentie.

De transmissie als funktie van de frekwentie is gemeten door met de

opstelling van figuur k 23 een bekend CW signaal in het circuit te

sturen enhet resultaat op de XY recorder af te lezen. Het stuk golf-

pijp van het preparaat tot de vacuum pomp aansluiting is hier tijde

lijk vervangen door een stuk golfpijp van dezelfde lengte. Ingekoppeld

is met een coax-waveguide adapter, de grootte van het ingaande sig

naal is hierna gemeten. Behalve het interval van 6,75 tot 7 GHz is een

gebied van 3,5 tot 18 GHz bestreken. Het resultaat voor een deel van

dit interval is in fig. A 7 weergegeven, waarbij onderscheid is ge

maakt voor korte en lange leiding. Het blijkt dat voor ~e gebieden

van 3,5 tot 6,7 en 13 tot 18 GHz de verzwakking meer dan 25 dB is.

2.5. De warmtehuishouding van de preEaraten.

Gedurende de pula wordt er energie in het preparaat gedissipeerd.

Omdat de thermische relaxatietijd groot is ten opzichte van de

pulsbreedte, en niet klein vergeleken m~t de tijd tUBsen twee pulsen

kunnen twee verwarmingseffekten worden onderscheiden, namelijk de

adiabatische verwarming gedurende de puls en de gemiddelde verwar

ming over langere tijd. Voor elk van deze beide gevallen zal aan de

hand van een eenvoudig model de temperatuurverhoging worden berekend.

Uitgegaan wordt van een symmetrisch preparaat met aansluitdraden

en afmetingen zoals in figuur 2.3. is aangegeven, dus zonder een

spanningsmeetdraad. De overgangsgebieden representeren de tinkon

takten.
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lengte 1
3

doorsnede A,

Model van een preparaat waarvan de temperatuurtoename berekend is

Tevens zijn de volgende aannamen gedaan:

1e de uiteinden van Pt-draden op konstante temperatuur van

77 K.
2e geen warmteafgifte via de lange vlakken van het preparaat

of het oppervlak van de aansluitdraden.

3e in het overgangsgebied (Sn) en de Pt-draden wordt geen

warmte gedissipeerd.

4e de soortelijke warmte C , de warmtegeleidingskoefficient
v

A , de soortelijke Massa p '" ~n de dissil)atie Q per een-

heid van volume en tijd·in het InSb en Pt zijn temperatuur-,

tijd- en plaatsonafhankelijk.

Indien A1 en A
3

in vorm en grootte niet aan elkaar gelijk z1Jn is

de temperatuurverdeling ten gevolge van de gemiddelde verwarming

over langere tijd in het Sn-gebied .niet zo eenvoudig te berekenen

(ref. 20, page 214). In praktijk zal de lengte van het Sn-gebied

klein zijn ten opzichte van 1 1 en 1
3

• Om veel rekenwerk te ver

mijden is daarom aangenomen:

5e de temperatuurval over dit Sn-gebied is te verwaarlozen.

Met deze 5 aannamen is het probleem eendimensionaal gemaakt.
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.
Volgens Oarslaw and Jaeger (ref. 20, pag. 10) geldt in dat geval

voor de temperatuur T als funktie van x en t de volgende ditte

rentiaalvergelijking:

(A g; )+ Q - p * 0v %i = 0

Door de relatiet grote thermische relaxatietijd van het preparaat

(in het me gebied) is de warmteafvoer uit het InSb tijdens de puls

te verwaarlozen (A..~ = 0), dus geldt voor het materiaal 1

6T Q
ot = /1.*0

II v 1

of, indien Q = E.J. gedurende de puls,

fj, T =

waarin U de spanning over en I de stroom door het preparaat voorstel

len.

Deze temperatuurtoename kan plaatselijk in het preparaat veel gro

ter zijn indien de stroomdichtheid niet homogeen is. Dit is bijvoor

beeld in belangrijke mate het geval wanneer een sterk loodrecht mag

neetveld aanwezig is ot als pinching (ref. 21) optreedt.

De totaal per sekonde toegevoerde warmtehoeveelheid bedraagt:
t pw

Q. = f PRF • 1 E.J .dt (2.5.3.)
o

Indien verondersteld wordt dat de disslpatie in de tijd konstant is,

dan geldt in evenwicht ( ~ = 0 ) voor het InSb

en voor het Pt

~ (A ,. ~ ) = 0
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De randvoorwaarden zijn (volgen uit de aannamen 1e - 5e):

T3 (= T3 ) C T f,x
3

,-x
3

re

T = T = T = T (kontinuiteit)1,x1 2,x1 2,x2 3,x2

15 T
1(po-) OcO

ox x=
(aymmetrie)

Nu kunnen de vergelijkingen 2.5.4. en 2.5.5. met deze randvoor

waarden opgelost worden. Dit geeft voor de maximale temperatuur

toename (x=O):

{
1 A1• A 1 }
1+ 1 1 + 1 3 A

3
• X3

waarin f pRF• 1: PW de duty cycle d ),s.

1 A1• A 1
Indien 1+ 1 1 « 1 3 • A

3
• X3 wordt dit

~ d. U.I.
2

1

~
dua dan onafhankelijk van de afmetingen en materiaalkonstanten van

het InSb.

De invloed van de vrije convectie is tot nu toe verwaarloosd, even

ala die van de atraling. Bij de temperaturen waarvan bier sprake is

kan de straling buiten beschouwing gelaten worden ten opzichte van

de vrije convectie (ref. 2.2, page 91). Om te kunnen beoordelen of

de verwaarlozing van de vrije convectie geoorloofd is zal de warm

testroom berekend worden in het overdreven geval dat de oppervlakte-



- 12 -

temp~ratuur van preparaat en aansluitdraden gemiddeld overal ge

lijk is aan de ~alve maximale temperatuur (T1) ,terwi~l de om-max ~

gaving van het P~eparaat de temperatuur T f heaft. Stel verderre
dat de doorsne~e van het preparaat vierkant en van de aansluit-

draden rond is, dan is de totale oppervlakte van preparaat en

8ransluit~radellt

Als de warmteoverdrachtskoefticient avoor InSb en Pt gelijk ver

ondersteld wordt dan is de warmtestroom over het oppervlak

Om ~eze warmtest~oom te kunnen vergelijken met de warmtestroom via

de aansl~itdraden kan deze laatste benaderd worden uit vergelijking

2.5.7. door de aanname dat T lineair ala tunktie van x atneemt.

Daar meesta1 A1• A1 ) A
3

• A3 zal deze warmtestroom dus groter

zijn dan

•-2 •

Het quotient van beide warmtestromen (2.5.10) en (2.5.11.) moet

klein zi~n opdat de vrije convectie verwaar100sd mag worden. 8tel

dat ~1 < 4 Tt 4\, da~ 11$ d;i t quo1i~ent ~e~neX' 4a~:

2
(2 1, + 1 1 )

d. Materiaa1konstanten.
--~ ........... -.,..". .. "..

Deze zijn bij 71 Ks

2 -1-1• 1,3.10 We kg K (ref. 25)

• 5,8.103 kg m-3 (ret. 25)
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Globale waarden voor de warmteoverdrachtskoefficient bij vrije

convectie (ref. 22, pag. 102).

, -2 -1gassen 3 a 20 W m K

vloeistoffen 50 a 1000 W m-2 K- 1

e. !!i!w~r!?-.!!g.:.

Met een waarde van 2 1
3

+ 1
1
~ 15 mm (breedte van golfpijp,

zie figuur 2.1.) en een Pt-draaddiameter van 50Q wordt het quo

tient (2.5.12.) ongeveer ~x. Di t "betekent dat indien het prepa-

raat zich in een gasvormi~medium bevindt (bijv. He) de invloed

van de vrije convectie in het maximale geval van dezelfde grootte

orde is als de warmteafvoer via de aansluitdraden. Bevindt het pre

paraat zich in een vloeistof (bijv. vloeibare N2 ) dan kan de invloed

van de vrije convectie een dominerende rol spelen (par. 4.7.).

Voor de twee preparaten zijn onder verschillende kondities de adia

batische temperatuurverhoging per~s en de maximale gemiddelde tem

peratuurtoename voor een bepaalde duty cycle d berekend en in tabel

2.2. verzameld. De gevonden waarden voor ~Tad zijn in overeenstem

ming met die van Larrabee and Hicinbothem (ref. 36). In de lit~ra

tuur hebben diverse auteurs zich bezig gehouden met de adiabatische

verwarming tijdens de puls en de gemiddelde verwarming over langere

tijd verwaarloosd. Uit de tabel is te lezen dat dit onder bepaalde

omstandigheden niet geoorloofd kan zijn. Wel is duidelijk dat er

onder de avalanche veldsterkte geen problemen zijn. Dit is even

eens het geval indien de kontakten op vloeibare stikstoftemperatuur

gehouden worden. Het is daarom aan te bevelen de warmteafvoer via de

draden te vergroten door een ander materiaal dan Pt te kiezen, bij

voorbeeld Ag, en dikkere draden te nemen, eventueel slechta aan

een kant. Uiteraard is het ook nuttig de duty cycle te verkleinen.

Om de berekende waarden te kunnen kontroleren zouden eenvoudige me

tingen van de thermische relaxatietijd uitgevoerd moeten worden.
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r-- -.- . .,...

I Iii
I
I

6TI pl~ep. 1 1 A1 1
3

A
3

UCL U I B d TmaJI

10-3m 10-9m2 10-3m h -9 2 v V A T K/~S Knr. o m

102 3 30 6 2 2000 240 23 0.5 90 3_10-6 310

" " " " " 800 225 5 " 23 " 63

tI " " " " 2000 120 25 0 48 " 170

" " " " " 740 70 7,5 " 8 " 30

" " " II " 340 96 1,4 " 2 tI 7,5

L65 2 " " tI 2000 100 32 " 80 1 t 5-10-< 90

" tI " " " 700 160 6,5 " 26 It 30

L102* 3 30 6 2 2000 240 23 0.5 90 30 10-6
54

L102*' " " " tI " " tI n 90 n 2

L102* · indien preparaat met Ag-draden uitgevoerd zou zijn.·
L102*· · indien kontakten op Tref gehouden zouden worden.·

Tabe1 2.2.

Berekening temperatuurverhoging in enkele preparaten
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f. !X£e!:i!e~t_m!t_e!n_e=t!a_DQ.!e!m~g.!n.:..

Om de invloed van een temperatuurverhoging op de ME te onderzoeken

is tijdens de metingen een klein extra DC vermogen door het prepa

raat gevoerd. Dit gebeurde met de schakeling uit fig. 2.4. Ala in

voer is het spanningsmeetkanaal gebruikt. Met de 100:1 tap-off kan

toch de spanning gem. ten worden. E.n verzwakker is gebruikt om re

flekties te voorkomen.

"U"

/ InSb

PSA 6 dB 1:100 /
0-8 V verzwakker tap off ---

"I"

Figuur 2.4.

Blokschema van het invoeren van een extra DC vermogen in het prepa

raat

Zoals figuur A 8 laat zien heeft een gemiddelde temperatuurverho

ging ~ Tgem ook grote invloed op de I-U karakteristiek. Indien het

vermogen tijdens de puls zo groot is dat b. T aanzienlijk wordtgem
dan zal de I-U karakteriatiek afwijken van die bij 77 K. Een geme-

ten (statische) negatieve helling zou door dit temperatuureffekt

verklaard kunnen worden. Tijdens de puls geldt hetzelfde met be

trekking tot b. Tad' maar nu is het een dynamisch effekt. De I-U

karakteristiek zal dan afhangen van het tijdstip in de puls waar

op gemeten wordt. Omdat de weerstand van het preparaat ala funktie

van de temperatuur bij ongeveer 110 Keen maximum heeft zal bij

een verhoging van het gemiddelde ingestuurde vermogen, afgezien van

het avalanche verschijnsel, de weerstand eerst toenemen. Dit is te

zien in figuur A 8 waar de kurve met een 7,7 mW ingestuurd EC ver

mogen eerst onder de oorspronkelijke kromme ligt. Omdat het gemid

delde pulsvermogen op het kruispunt van de twee karakteristieken

nog gering is en de avalanche nog niet doorgezet heeft kan een voor-



.' .

- 16 -

spelling gedaan worden over de temperatuur bij die konditie indien

R = R (T) bekend ie. Voor de A T wordt dan een waarde van zo'ngem
70 K gevonden, due een faktor 2 lager dan die welke berekend wordt.

Dit geeft due een indikatie van de nauwkeurigheid van de berekende

~ T in tabel 2.2., g~
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3. SPECTRUM-ANALYZER

3.1. Introduktie.

Dit instrument is ontworpen om de energieverdeling van de ver-.

schillende frekwentiekomponenten in een deel van het spektrum

te kunnen bepalen. Daarom zal in de eer~te plaats aan het ge

bruik van een dergelijk apparaat gedacht worden indien men de

spektrale verdeling van de ME wil leren kennen.

De werking zal summier worden ingeleid, waarbij een aantal be

grippen zal worden gedefinieerd. Voor meer informatie wordt ver

wezen naar de handleiding en bijbehorende application notes

(ref. 26-30).

Algemeen bestaat de spektrum analyser uit een verstembare smalle

band superheterodyne ontvanger gekoppeld met een oscilloscoop voor

de weergave (fig. 3.1.).

ut I.F. detector
mixer -

ample
video
ample

voltage sawtooth =0-tunable

oscillator generator

---

inp

Figuur 3.1.

Vereenvoudigd blokschema van een spectrum-analyzer

De frekwenties f van het ingangssignaal worden gemengd met de fre-
s

kwentie fLO van de local oscillator (L.O.). Ook is menging moge-

lijk van f s met de harmonischen van fLO' terwijl bij het mengproces

ook harmonischen van f kunnen ontstaan die op hun beurt weer aan-
s

leiding kunnen geven tot mengprodukten. Slechts frekwenties in het

totale mengprodukt, die binnen de halve bandbreedte t A f IF van de

afstemfrekwentie f IF van de middenfrekwent (I.F.) versterker liggen,

worden doorgelaten. In dat geval moet voldaan zijn aan:



- 18 -

met m en n is 1,2,3•••••

De fLO wordt met behulp van een zaagtand lineair in de tijd gevari

eerd. Dezelfde zaagtandspanning gaat naar de horizontale afbuigpla

ten van de oscilloscoop. Omdat het IF signaal na versterking en de

tektie naar de vertikale afbuigplaten gevoerd wordt verschijnt op

het oscilloscoopscherm een weergave van het spektrum van het in

gangssignaal fs. ,

Cushman (ref. 32) geeft een andere interpretatie van de werking van

een spectrum-analyzer bij het gebruik van gepulsde signalen. In de

handleidingen wordt de werking gewoonlijk beschreven in het frekwen

tiedomein omdat het gedrag H(W) van de IF-trap bekend is. Het in

gangssignaal f(t) wordt met behulp van de Fourier-analyse naar het

frekwentiedomein getransformeerd. Van deze funktie F(W) worden in

de mixer bij aIle frekwenties + fLO en -fLO opgeteld. Het resultaat

M(W) wordt vermenigvuldigd met H(W) en het produkt P(W) =M(W). H(W)

is dan evenredig met de am~litude van die Fourier-komponent

van f(t) welke overeenkomt met de positie op de frekwentieas. Het

is ook mogelijk de spectrum-analyzer te behandelen in het tijddomein.

In de mixer wordt f(t) nu gemengd met de L.O. spanning. De uitkomst

M(t) moet dan gekonvolueerd worden met H(t), de, moeilijk te vinden,

getransformeerde van H(W) naar het tijddomein. Het resultaat
00

P(t) = J M(t- 't ).H(t).d't heeft op het scherm een response ten ge-
o

volge, welke in plaats en grootte natuurlijk identiek moet zijn met

de berekening in het frekwentiedomein. Cushman nu geeft zijn inter

pretatie in het tijddomein zonder zich te realiseren dat zijn benade

ring wezenlijk dezelfde is als die in de handleiding, echter in het

andere domein. Waar hij het heeft over de response van de I.F. ver

sterker bedoelt hij in feit~ niets anders dan p(t). Zijn konklusie,

dat een spectrum-analyzer voor korte gepulsde signalen principieel

niet goed meer werkt, is onjuist.

In praktijk geeft het werken met een spectrum-analyzer al spoedig

problemen, zelfs in het eenvoudigste geval van een ongemoduleerd si

nusvormig signaal (CW signaal). Bijvoorbeeld door zogenaamde multiple
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responses, spurious responses en de frekwentieafhankelijkheid van

de gevoeligheid. Multiple responses ontstaan door menging met de

hogere harmonischen van de fLO (n >1). Afhankelijk van het weer

te geven frekwentie-interval kunnen van een frekwentie meerdere

responses verschijnen (fig. A 2). Zij kunnen onderdrukt worden met

behulp van een meelopend. filter (zie pag. 21). Indien het ingangs

signaal te groot is ontstaan in het mengkristal,hogere harmonischen

die ook met fLO gemengd worden (m >1). Deze g~ven responses die

spurious responses genoemd worden en bij voldoende verzwakking van

het ingangssignaal verdwijnen. De frekwentieafhankelijkheid van de

gevoeligheid kan over een band 3,5 dB bedragen (ref. 26), maar bij

overschakelen van de ene op de andere band (andere! n, vgl. 3.1.1.)

veel groter zijn (12 dB). Korrektie is mogelijk door kalibratie. Van

image responses is sprake als (nfLO + f IF ) en (nfLO - f IF) tegelijk

in beeld zijn. De hier gebruikte spectrum-analyzer (Hewlett-Packard

8551) heeft daar geen hinder van omdat de maximale spektrum-breedte

gelijk gekozen is aan f IF (2 GHz).

Indien pulsgemoduleerde radio-frequency (RF) signalen geanalyseerd

moeten worden neemt het aantal moeilijkheden sterk toe. Volgens de

Fourier-analyse is het spektrum niet meer

het geval van een pulsgemoduleerde enkele

uit een oneindig aantal lijnen op afstand

trum frekwenties f zijn dus:
s

met r = 1,2,3•••••

kontinu maar bestaat in

draaggolffrekwentie f
c

f pRF van elkaar. De spek-

Indien de modulatie-puls een gelijkzijdig trapezium is met stijg-

tijd "t RT' breedte "t PIfI en amplitude A, dan is de amplitude Af van f ss

A sin n; (f - f )."t 'MIO

="t s c Cit

""2. PW Tt (fs - f c >· "t PH •

sin n; (fs - f c ) ."tRT
n; (fs - f c >· "t RT

Deze frekwenties zijn als afzonderlijke lijnen zichtbaar indien de

IF bandbreedte 6 f IF kleiner is dan de frekwentie-afstand tussen

de spektraallijnen, en de frekwentie op de horizontale as veel min

der dan 6 f IF is opgeschoven in de tijd tussen twee pulsen.
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en 1
•

Hierin is 6 f SW de spektrumbreedte in Hz/div. en 1 SP de sweeptime

in s/div. (dus 6 f sw/ "[ SP is de swee~rate in Hz/s). De amplitude

van de lijnen is evenredig met het produkt van pulsbreedte en her

halingsfrekwentie: de duty cycle d.

Indien de f pRF zeer klein is ten opzicht van 6 f IF zullen, bij lage

sweeprate en niet te grote pulsbreedte, tijdens aen puls vele spek

traallijnen binnen 6 f IF vallen. De display per puIs zal dan ook

in dat geval lijken op de impulse response van de IF versterker, ech

ter niet meer ean enkele spektraallijn representeren. De totale dis

play wordt dan een pulsspektrum genoemd. Voorwaarde voor zo'n puls

spektrum is

De omhullende van dit pulsspektrum is de omhullende van het spektrum

van het ingangssignaal. De amplitude van elke pulse response is even

redig met het produkt van 1 pw en 6 f IF.

Een belangrijke faktor bij de spektrum analyse van gepulsde signalen

is de pulse desensitization U·. Dit is het verlies aan gevoeligheid

van de spectrum-analyzer voor gepulsde signalen, vergeleken met een

CW signaal, te wijten aan de relatief grote impulse response tijd van

de IF versterker. De U·wordt gedefinieerd (ref. 31) door

en

met "[ PW in sekonden en 6 f IF in Hz.

De gevoeligheid is lineair afhankelijk van de IF bandbreedte. Dit

geldt echter ook voor de ruis. De gevoeligheid van de spectrum

analyzer wordt gespecificeerd bij de kleinste bandbreedte en is on

geveer - 100 dBm. De maximale input is in verband met de spurious

responS96 slechts -30 dBm, dus het ingangssignaal mag niet onbeperkt

versterkt worden. Dit betekent dat het oorspronkelijke spurious free
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.,
dynamische bereik van 70 dB met a en voor toename van de ruis gekorri-

geerd moet worden (par. 3.4.).

Als er slechts interesse is in een beperkt frekwentie-interval kan

vaak met voordeel gebruik gemaakt worden van bandpassfilters.

Multiple responses door niet van belang zijnde frekwenties worden

geweerd, terwijl meer versterking toegelaten mag worden voordat spu

rious responses ontstaan omdat na het filter de bandbreedte, en dus

het totale signaal, veel geringer is .• Ook zijn multiple responses

vrijwel te voorkomen door met een geschikte externe LO te werken.

Een oscillator welke aan de eisen voldoet (bijvoorbeeld betreffende

de residual FM) is niet beschikbaar. Een betere oplossing,om de mul

tiple responses kwijt te raken, kan gevonden worden door gebruik te

maken van het feit dat de multiple responses op een andere plaats

in het beeld verschijnen (vgl. 3.1.1.: dezelfde n, ander teken) en/of

met een andere snelheid over het acherm lopen (vgl. 3.1.1.: andere n).

Een narrow bandpassfilter, waarvan de afstemming zo gestuurd wordt dat

de afstemfrekwentie steeds precies gelijk is aan de op het scherm aan

te geven frekwentie, geeft het gewenste resultaat. Hiervoor is een elek

tronisch afstembaar Yttrium-Iron-Garnet (YIG) filter genomen, door Hew

lett-Packard preselector genoemd (ref. 28). Door de smalle bandbreedte

(40 MHz) wordt de onderdrukking van spurious responses nog veel gunsti

ger dan bij het gebruik van de BPF's.

Wanneer gedurende de puls niet slechta een frekwentie f maar zeer
c

vele frekwenties tegelijk aangeboden worden blijven dezelfde over-

wegingen bestaan en zal het gebruik van een preselector nog meer

noodzakelijk zijn.

3.2. De opstelling en kondities.

Een zeer vereenvoudigd blokschema is in figuur 3.2. geschetst. Voor

details zie figuur A 24 en tabel A 22. De matched load en montage

van het preparaat zijn in paragraaf 2.3. beschreven. Voor de prepa

raatgegevens zie tabel 2.1. Reflekties van de coaxiale kabel (1,90 m

RG 9B/U) tussen deze overgang en de preselector worden in de isodap

tor geabsorbeerd.
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1-------_--------1 preselec tor

TWA

"I"

spectrum

analyzer

Figuur 3.2.

Zeer vereenvoudigd blokschema van meetopstelling met een apectrum

analyzer

De TWA is niet vo6r maar na de preaelector geplaatst. V66r de pre

selector zal het maximale RF signaal vaak zo groot zijn dat de TWA,

zonder extra verzwakking, in verzadiging zal geraken (+ 10dBm). Na

de preselector is het signaal door het sterk selekterende karakter

en de relatief hoge insertion loss (5 dB) van de preselector aanzien

lijk kleiner zodat geen of veel minder voorverzwakking nodig is.

De totale resulterende toegestane versterking kan dus groter zijn.

Van de variabele peraistentie is gebruik gemaakt door twee of meer

sporen over elkaar te schrijven en daarna het beeld op het scherm

te fotograferen. Het is namelijk niet zonder meer mogelijk het re

sultaat met bijvoorbeeld de XY-recorder te registreren omdat de

representatie van het vertikale kanaal veel te kort beachikbaar

is. Zie ook de hierop betrekking hebbende opmerking in paragraaf 3.6.

b. Kondities.- - - --
De metingen z~Jn uitgevoerd bij een Bl = 0,6 T en een UCL = 900 V.

Deze waarden zijn gekozen omdat de ME dan maximaal is, uitgaande van

een 1: PW = 100 ns en fpRF = 30 Hz. De keuze van 1: PW en f pRF is ge

motiveerd in de paragrafen 3.4. en 2.5.
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De relevante instellingen van de spectrum-analyzer zijn ala Tolgt:

IF gain 7' dB

IF bandwidth 1 MHz

Sweeptime , s/div.

Vert. dispJ..ay log

Spectrum width 88 MHz/div.

RF attenuator 10 dB

Hiermede is tevens voldaan aan een tweetal vuistregels voor de spek

trum analyse van gepulsde signalen (ref. 33, page 2.27 en 2.29).

1
0 b.fIF « Ot 1/tpw

2
0

sweeptime 1: sp >> 100!tpw

3.3. Frekwentieafhankelijkhei~van de opstelling.

Deze frekwentieafhankelijkheid is gemeten door met de X-bandgenera

tor een CW signaal in het meetcircuit te sturen (par. 2.4.).

Bij deze kalibratie is, evenals bij de meting, de X-band in vijf ge

lijke frekwentie-intervallen verdeeld, elk overeenkomend met twee

BPF's (tabel 4.1.). De frekwentie van de generator doorloopt zo'n

interval met eon snelheid welke veel groter is dan de sweeprate

van de spectrum-analyzer. Figuur A 3 is een voorbeeld van een kali

bratiedisplay van het frekwentie-interval 8,88 - 9,76 GHz. Uit dit

voorbeeld blijkt dat de verschillen een 10 dB kunnen zijn, dus aan

merkelijk meer dan de maximale afwijking voor de spectrum-analyzer

alleen die volgens de handleiding niet meer dan 3,5 dB bedraagt.

3.4. Komplikaties bij het gebruik van zeer korte pulsen.

In paragraaf 3.1. is al aangegeven hoe het gebruik van korte pulsen

het dynamische bereik doet afnemen. Interessant is nu eens na te gaan

wat deze wordt voor de piekemissie (PE), die ter plaatse van het exci

tatiepunt ongeveer 5 ns breed is. Dit geeft met de gebruikte b. f IF
een pulsedesensitization a·~-42 dB. De gevoeligheid in het frekwen

tiegebied van 10 - 12 GHz is vol gens de handleiding (ref. 26 t page 1.1.)

- 85 dBm bij een b. f IF = 10 kHz. Het gebruik van een b. f IF van 1 MHz
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in plaats van 10 KHz, waarbij de gevoeligheid gespecificeerd is,

betekent een ruistoename van 20 dB (de signaal-ruis verhouding wordt

20 dB slechterl. Om geen last te krijgen van spurious responses zal

de input minder moeten zijn dan - 30 dBm (ref. 26, page 3.4.). Van

het oorspronkelijke bruikbare dynamische bereik (- 30 - (-85) = 55 dB)

blijft zodoende niets (55 - 42 - 20 < 0) meer over. Dit betekent dat

dan uit de display geen verantwoorde konklusie getrokken mag worden,

zodat voor analyse van de PE deze spectrum-analyzer onbruikbaar is.

Het verbreden van de puIs door dispersie (hfst. 5) geeft wat het dy

namische bereik betreft geen winst doordat voor elke frekwentie af

zonderlijk de puIs nagenoeg dezelfde breedte houdt. Eenzelfde bere

kening op een 100 ns puIs toegepast geeft een bruikbaar dynamisch

bereik van 9 dB in het frekwentie gebied van 10 - 12 GHz, dus ook

maar marginaal. Met behulp van de preselector zal vaak winst geboekt

kunnen worden omdat de - 30 dB grens dan Minder strikt aangehouden

behoeft te worden.

3.5. Metingen.

Met de opstelling is gemeten in dezelfde frekwentie-intervallen

waarvan ook de frekwentieafhankelijkheid bepaald is. Figuur A 3

toont een meting over het frekwentie-interval van 8.88 - 9,76 GHz.

Verder is in drie frekwentiestappen van 2 GHz het spektrum van 6,5

tot 12,5 GHz doorgemeten. Een voorbeeld (fig. A 1) toont het midden

gebied van 8,5 - 10,5 GHz. Dezelfde meting van 8,5 - 10,5 GHz is her

haald met het 9.54 GHz bandpassfilter (hfst. 4) voor de isodaptor

(fig. 3.2.) geplaatst. Duidelijk is te zien hoe dit BPF het juiste

deel van het spektrum er uit filtert. Ook blijkt dat er, doordat

de preselector gebruikt is, geen spurious en multiple responses zijn.

De foto's van figuur A 2 laten nog duidelijker het voordeel van het

gebruik van een preselector zien. Hierbij wordt de frekwentie van een

ingekoppelde cw 1 gevarieerd van 11,9 tot 12,1 GHz. Door multiple

en spurious responses ontstaan er meerdere afbeeldingen van die

frekwenties.

3.6. Konklusies.

Het blijkt mogelijk met de spectrum-analyzer een indruk te krijgen

van het spektrum van 100 ns brede, rechthoekig gemoduleerde ME. Een

preselector is in dat geval onmisbaar.
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Voor de analyse van de PE is deze spectrum-analyzer niet geschikt.

Qua dynamisch bereik vormt deze meting de grens van de mogelijkheden

van de spectrum-analyzer. Om echter nog iets op het scherm te zien

moeten ook "intensity" en "persistence" maximaal gezet worden, met

de "writing rate" op "write". Door de lage sweepsnelheid en pulsher

halingsfrekwentie begint het scherm al na twee of drie sporen last

te krijgen van "blooming". Zonder "persistence" is het signaal mees

tal niet lichtsterk genoeg om te worden waargenomen. Met fotogra

fische technieken is misschien nog enige winst te boeken.

Om voor een bepaalde frekwentie een uitspraak te doen over het ge

meten relatieve vermogen is het niet voldoende de amplitude op'dat

punt af te lezen, er moet ook gelet worden op de intensiteit van

het beeld ter plaatse. Dit komt doordat de emissie zeer instabiel is

gekombineerd met het feit dat enkele sporen over elkaar geschreven

zijn. Stel bijvoorbeeld dat tijdens het eerste spoor de frekwentie

f
1

een signaal van a dBm (a willekeurig) en f 2 een signaal van (a-2)

dBm geeft. Bij het tweede spoor zijn deze waarden voor f
1

en f 2 res

p~ev&lijk bijvoorbeeld (a-20) en (a-1) dBm. Na die twee sporen is

de amplitude van de display voor f
1

hoger dan voor f
2

, terwijl het

gemiddelde vermogen voor f 2 groter was. Dit komt tot uitdrukking in

de intensiteit ~an het beeld dat voor f 2 groter zal zijn. Gepoogd

kan worden het vermogen grafisch uit te middelen door een piekdetec

tor aan de uitgang van de displayunit van de spectrum-analyzer te

bevestigen. Met behulp van een hoog-ohmige XY-recorder kan dan de

omhullende van het spektrum geschreven worden. De tijdbasisingang

van de spectrum-analyzer zal dan zeer langzaam extern gestuurd

moeten worden (ref. 30, page 18).

Voor elk van de tien frekwentie-intervallen waarvoor ook de BPF's

ontworpen zijn is, rekening houdend met de amplitude en intensiteit,

het gemiddelde relatieve vermogen bepaald (fig. A 9). In hoofdstuk 6
wordt de uitkomst vergeleken met die van een meting met BPF's onder

gelijke kondities.

Uit de metingen blijkt dat reeds signalen met een frekwentie van

6,75 GHz door het systeem heenkomen. Verder is de ME breedbandig
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en instabiel, zowel in frekwentie ala in amplitude. Zeer duidelijk

neemt het apektrum van de ME niet monotoon af, er zijn variatiea

van meer dan 10 dB. Het karakter van het gemeten spektrum toont

veel overeenkomst met de experimentele resultaten van Suzuki (ref.

14), maar komt niet overeen met de resultaten van B. Ancker-Johnson

(ret. 16) en Poehler (ref. 15) die weI een monotone afname vinden

van de ME ala funktie van de frekwentie. Door het gering aantal me

tingen en de moeilijke interpretatie is afgezien van een diepergaan

de konfrontatie met de literatuurgegevena.
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4. BANDPASSFILTtRS.

4.1. Introduktie.

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat spektrum analyse van breed

bandige gepulsde mikrogolfstraling grote komplikaties gee ft. Dit

geldt temeer indien de straling instabiel qua amplitude en trekwen-

tie is. Verder kan met een spectru~-analyzerniet gemeten worden hoe

de spektrale verdeling in de tijd gedurende de puls verloopt. Om hier

toch iets over te weten te komen is gebruik gemaakt van bandpassfiltere

(BPF). De X-band is daartoe in tien gelijke frekwentie-intervallen

verdeeld. Voor elk interval is een golfpijp-BPF berekend en gemaakt,

zo dat de 3 dB punten samen vallen met de grensfrekwenties van elk- inter

val. Met BPF's is, \ zij het met gering oplossend vermogen, ook spek

trum analyse mogelijk. Tevens kan met behulp van deze methode een

uitspraak gedaan worden over de absolute hoogte van het gemeten ver

mogen, gemiddeld ov~r het frekwentieinterval.

4.2. De berekening.

De BPF's zijn berekend volgens een "recept" uit het Microwave En

gineers Handbook (ref. 34, pag. 103). In tabel 4.1. zijn de belang

rijkste karakteristieken van de filters eamengebracht. De opgegeven

frekwenties zijn de gekozen uitgangewaarden voor de berekening van de

BPF's.

4.3. Konstruktie.

De filters zijn gemaakt in de werkplaats van de afdeling der Tech

nische Natuurkunde. De konstruktieve vorm is weergegeven in fig. A 10

met daaronder een foto van een van de filters. Bij het nameten,van de

transmissie van deze BPF'e als funktie van de frekwentie bleken de

drie BPF' s voor de laagste frekwenties een tweede passband te hebben

welke gedeeltelijk in de X-band viel (fig. A 11). »it is geheel con

form de theorie (ref. 35, pag. 423) welke voor dit type filters een

tweeda passband voorspelt met grensfrekwenties welke met een A
g

overeenkomen die de helft is van de A die past bij de grensfrekwen
g

ties van de originele passband. Omdat de frekwenties behorende bij de

tweede passband de eerste harmonischen zijn van de frekwenties in de
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Nummer Middenfre- Grens-frekwenties (3 dB)
kwenties

f f 1 f 20

(GHz) (GHz) (GHz)

I 8,22 8,00 8,44

II 8,66 8,44 8,88

III 9,10 8,88 9,32

IV 9,54 9,32 9,76

V 9,98 9,76 10,20

VI 10,42 10,20 10,6l+

VII 10,86 10,64 11,08

VIII 11,30 11,08 11,52

IX 11,74 11,52 11,96

X 12,18 11,96 12,40

.
Soort filter · bandpass·
Bandbreedte (3 dB) · 440 MHz·
Golfpijp · X-band (WR 90)·
Type filter · gekoppelde trilholtes.· max. vlakke amplitude response

Aantal trilholtes · 6·
Koppeling · asymme trische induktieve vensters·

Min. passband inl3er-
tion loss · 0,5 - 1,5 dB·
Delay · 2 a 3 ns·
Stijgtijd · 4 a 5 ns·

gemeten

Tabsl 4.1.

Gegevens van de bandpassfilters
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beoogde passband kan getracht worden de ongewenste frekwenties te

onderdrukken door het stroompatroon op de golfpijpwand te storen.

Dit is mogelijk door smalle gleuven in de brede zijden van de golf

pijp loodrecht op de lengterichting aan te brengen. Om de verboden

frekwenties maximaal en de gewenste frekwenties minimaal te storen

is)het noodzakelijk deze gleuven over de gahele breedte precies

halverwege de induktieve irissen aan te brengen. *) Voor de BPF's

met een f van 8,22 en 8,66 GHz bleek deze oplossing nog niet vol-o
doende en was het noodzakelijk de. gleuven nog af te stemmen door ze

in min of meerdere mate weer dicht te maken (fig. A 10).

4.4. Gemeten eigenschappen.

De verzwakking van de BPF's is gemeten met behulp van het sweep

network analyser systeem (Alfred 7051) zoals dat in figuur A 23 is

aangegeven. De transmissie als funktie van de frekwentie van een BPF

is vergeleken met die van een stuk golfpijp ter lengte van een BPF

(180 mm). Figuur A 11 geeft een kenmerkend voorbeeld van een trans

missie-karakteristiek. Met dezelfde opstelling, waarmee de dispersie

methode gekalibreerd is (par. 5.5.), is voor een BPF de stijgtijd

en delay gemeten, ook we~r met de substitutiemethode. Het resultaat

geeft figuur A 12 voor BPF nummer II.

4.5. De opstelling.

Gemeten is met de opstelling van figuur A 24, waarvan ~n onderstaand

blokschema de essenties aangegeven worden (fig. 4.1.). De BPF's

kunnen snel verwisseld worden.

4.6. De metingen.

Bij de metingen met de spectrum-analyzer is a1 gekeken naar de in

vloed van een BPF in het circuit (par. 3.5., fig. A 1).

Voor de beide preparaten L102 en L65 (tabel 2.1.) is voor Q = 900

met de opstelling van figuur 4.1. de kombinatie van B en UCL ge

zocht waarvoor de ME maximaal is. Bij deze waarden van B en UCL

*) De oplossing voor de onderdrukking van de tweede passband werd

gevonden in overleg met ire F.C. de Ronde van het Philips Na

tuurkundig Laboratorium te Waalre.
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Figuur 4.1.
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Zeer vereenvoudigd b10kschema van opste11ing voor spektrum analyse

met BPF's

zijn de spanning U, de stroom I en de emissie P ala funktie van de

tijd geregistreerd (fig. A 15) en het spektrum bepaald met behulp

van de BPF's. Ook is de inv10ed op de ME nagegaan van de afsluiting

(absorberend, 9,4 mm of 18,5 mm) en van de po1ariteit van U en/of B.

Bij deze1fde B en UCL waarden is de inv10ed van de dissipatie (par.

2.5.) onderzocht door de duty cycle d te varieren of een klein extra

DC vermogen in het preparaat te sturen (fig. 2.4.). Deze experimenten

zijn uitgevoerd met het preparaat rechtstreeks in kontakt met v1oei

bare stikstof of indirekt via he1iumgas.

Van preparaat L102 i,s, uitgaande van de optima1e B/UCL-kombinatie

ook het spektrum gemeten voor andere waarden van B, UCL ' Q en B/UCL

kombinatie.

Bij a11e metingen met BPF's is tevens nagegaan of de spektra1e ver

de1ing zich tijdens de pu1s wijzigt, door te 1etten op het gedrag

van de emissie gemeten met de BPF's a1s f'unktie van de tijd.
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4.7. Meetresu1taten en konk1usies.

Het blijkt dat het goed moge1ijk is met de BPF's een indruk van het

spektrum van de ME te verkrijgen, daarbij de absolute grootte aan te

geven en tevens een uitapraak te doen of het spektrum ver100pt ala

funktie van de tijd gedurende de pu1s.

Het spektrum van de beide preparaten L102 en L65 is niet aan e1kaar

ge1ijk (graf. A 16 en A 17); L102 emitteert re1atief minder vermogen

Yan 8,0 ... 9,3 GHz. In a11e geva11·en is de ME duide1ijk niet mono

toon, er is een minimum voor BPF VII (10.86 GHz) en een maximum voor

BPF IX (11,76 GHz).

De UCL/B-kombinatie waarbij de ME maximQal is, is niet nauwkeurig te

bep~l~ft, m~4P 18 yoor t102 ort~.~e~ ~ v/o,6 ~ (fig. A 16) en voor

L65 ongeveer 700 V/O.5 T. Veranderingen in de kondities B, UCL en/of

9 laten de vorm van het spektrum, binnen de meetnauwkeurigheid. on

veranderd. Hetze1fde ge1dt voor het medium (He of v10eibare N
2

) waar

in het preparaat zich bevindt (graf. A 17).

Het geemitteerde signaa1 mal dobr de kortsluiting gereflekteerd wor

den en interfereren met dit geref1ekteerde signaal. Er ontstaat dus

een interferentiepatroon\dat bepaa1d wordt door de afstand van het pre

paraat tot de korts1uiting. Met een idea1e absorber za1 er geen gere

f1ekteerd signaal zijn. Verwacht moet worden dat het gemeten spektrum

met een korts1uiting dus anders za1 zijn dan met een absorber. Het

signaa1 met een trekwentie waarvan de A. ge1ijk is aan 4x de atstand
g

van preparaat tot korts1uiting za1 dus verdwijnen (faseverschi1 is n ).
Is de A daarentegen 2x ot 6x deze afstand dan za1 het signaal 2x

g
zo groot zijn (faseverschil respektieve1ijk i ~en ~ n). De meetre-

su1taten ziJn rede1ijk in overeenstemming met deze ve~wachting. Voor

de korta1 ui ting op 18,5 mm is het faseverschi1 n: bij 10,4 GHz en

;n (in) bij 7,7 (13,5) GHz. Verge1eken met de meting met een ab

sorberende afs1uiting is het signaal ha1verwege de X-band ve1e dB's

minder en voor de BPF's I en X (resp. 8,22 en 12,18 GHz) enke1e dB's

meer.

Wanneer de po1ariteit van UCL en/ of B wordt omgekeerd dan geett

dat soms grote verschi11en in de amplitude van de ME. Er b1ijkt ech

ter geen enke1e korrelatie tusaen de richting van de Lorenzkracht

en de gemeten ME.
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Afgezien van de eerste tien ns, waarover geen uitspraak gedaan kan

worden, geeft geen enkele meting de indruk dat de vorm van het spek

trum tijdens de spanningspuls verandert.

Bij overigens gelijke kondities verandert de ME wanneer de f pRF enl

of t PW anders ingesteld worden. Indien evenwel de d konstant blijft,

wordt de ME ook niet anders. Dit wijst op verwarmingseffekten. O~dat

de ME bij niet te lange pulsen gedurende de puls konstant blijft,

moet de gemiddelde temperatuurverhoging 6T hier de oorzaak zijn.gem
Dit is gekontroleerd met een variabel DC vermogen (par. 2.5.). Het is

daarmee mogelijk de amplitude van de ME te verkleinen en zelfs nul te

maken. Dit is ruwweg in overeenstemming met de temperatuurafhankelijk

heid van de ME volgens Poehler (ref. 37) en Larrabee (ref. }6). Hier

mee zou het maximum in ME als funktie van E (of J), dat sommige ex

perimentatoren vinden, verklaard kunnen worden (ref. 38,40).

In tabel 4.2. wordt met een voorbeeld geillustreerd hoe belangrijk

de temperatuur en een goede warmteafvoer zijn. De gemiddelde ME is

gemeten met het preparaat in heliumgas of in direkt kontakt met

vloeibare stikstof en met of zonder een klein extra DC vermogen.

Medium extra PME (mW)

DC

zonder extra met extra
vermogen

(77 K) (mW) DC vermogen DC vermogen

He 7,7 0,26 0,1

N2 250 0,96 0,95

Tabel 4.2.

ME uit L102 in He of N2 en met of zonder extra DC vermogen.

(~CL = 900 v, B~ =0,5 T, d =3.10-6 )
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Voor een zeer dun preparaat (L94: A = 15 x 215 ~2, 1 =3,5 mm) is,

door van Welzenis, de adiabatische temperatuurtoename Ii Tad als funk

tie van de tijd gedurende de puls uitgerekend, rekening houdend met

het verloop van U en I in de tijd (fig. A 13). In figuur A 14 is de

ME ala funktie van f),T uitgezet. Poehler (ref. 37) vindt voor

B1. <0,5 T dat de ME als funktie van T bij T = 110 Keen maximum

heeft. Hiermee zou het aanvankelijk toenemen van de ME overeenstem

men. Dit betekent dan dat de ~ T ongeveer 30 K zou moeten zijn.gem
De maximale AT, welke in dit geval, met hoge E en d, volgensgem
paragraaf 2.5. kan worden berekend is ongeveer 100 K. Al eerder

(par. 2.5.) hebben I-U metingen met een klein extra DC vermogen ge-

suggereerd dat de berekende D. T zeker een faktor twee te hoo'ggem
kunnen zijn.

Op de normale emissie, bij sterke Bl' kan bij hoge elektrische

velden de piekemissie (par. 5.1.) gesuperponeerd voorkomen (fig.

A 15). Bij nog hogere E blijft dan alleen de PE over. Is het ver

dwijnen van de normale emissie een temperatuureffekt dan zou dat

kunnen betekenen dat de PE minder temperatuurafhankelijk is. De

metingen met een extra DC vermogen bevestigen deze gedac~te: de

piekemissie gesuperponeerd op de normale emiss!e blijft ongeveer

gelijk•.Door hun grote1: RT zijn de BPF's niet te gebruiken om

het spektrum van de piekemisaie te meten (hlst. 5).
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5. DISPERSIEMETHODE

5.1. Piekemissie.

Zoals reeds in de inleiding werd vermeld is de eerste en tot op

heden enige publikatie over de PE verschenen in 1967 van de hand

van v. Welzenis en van den Dries (ref. 11). Onder kondities onge-

veer gelijk aan die bij de hoogveldemissie maar dan zonder magneet-

veld werd gedurende enkele ns in het begin van de spanningspuls

sterke emissie waargenomen. Inmiddels zijn aan deze PE verdere

experimenten gedaan. Deze leerden dat de PE

- bij toenemende UCL niet monotoon verandert maar vele maxima en

minima vertoont.

- over langere tijd slecht reproduceert.

- aIleen aanwezig is indien een piek in de spanningspuls te zien

is (par. 5.6.: fig. A 15) en avalanche optreedt.

- ookmet een sterk loodrecht magneetveld kan worden waargenomen

(par. 4.7.: fig. A 15).
- breedbandig en instabiel is.

5.2. Introduktie.

Over de frekwentieverdeling van de PE was niets bekend aangezien

deze, vanwege de korte duur, niet met een spectrum-analyzer (par.

3.4.) of met de BPF's (par. 4.7.) bepaald kan worden. Om toch een

uitspraak over het spektrum te kunnen doen is naar een idee van van

Welzenis een methode ontwikkeld die berust op de dispersie van golf

pijp. Het is de bedoeling om over deze dispersiemethode, zijn kali

bratie (par. 5.5.) en toepassingen (par. 5.7. en 5.8.) een kort ar

tikel te publiceren. Een voorlopig manuskript is als bijlage aan dit

verslag toegevoegd. In dit hoofdstuk zal een aantal malen naar deze

bijlage verwezen worden.

Uitgangspunt van de methode is het feit dat in een golfpijp de ver

schillende frekwenties in een bepaalde mode niet dezelfde groeps

snelheid v bezitten. Wanneer met een zeer smalle puls gemoduleer-
g

de mikrogolfstraling (piekemissie) in een golfpijp geinjekteerd en

elders weer gedetecteerd wordt dan kan uit de vorm en tijdstip van

aankomst van de response informatie over het spektrum verkregen wor

den indien plaats en tijdstip van injektie bekend zijn (bijl. 1,2).
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5.3. Theorie, Opstelling, Kalibratie.

5.4.
5.5.

Voor details zij verwezen naar bijlage 1,2.

De belangrijkste formule is die voor de groepssnelheid ala funktie

van de frekwentie.

Yg = { 1 - }
t

Een zeer vereenvoudigd blokschema van de opstelling is in figuur

5.1. weergegeven. De totale mechanische lengte van het preparaat

naar detector is 19,13 m.
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Figuur .5.1.

Vereenvoudigd blokschema van opstelling voOr spektrum analyse met

de dispersiemethode.
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5.6. Dummy-metingen.

Bij de dummy-metingen is een preparaat gebruikt bij kamertempera

tuur Tk of vervangen 'door een weerstand. Ze zijn in eerste instan

tie ui tgevoerd om na te gaan of er dan ook "emissie" zou zijn. Dit

was inderdaad het geval en bleek niets anders te zijn dan inkoppe

ling van de hogere harmonischen van de spanningspuls. Met een low

passfilter in het pulscircu1t is het euvel verholpen (par. 5.7.).

In een geheel aI1der opzicht b11jken deze dummy-metingen van belang.

Bij de meeste metingen is de vorm en grootte van de gemeten spanning

bij een dummy gedurende de eerate paar ns ongev$er gelijk aan die

over een preparaat bij zowel Tk ala 77 K (fig. A '9). Verderop zal

duidelijk worden dat de gemeten spanning in deze eerste ns niet het

zelfde is als de spanning U over de dummy of bet preparaat. Met een

preparaat bij 77 K is de gemeten piek in de spanning tot dusverre

altijd toegeschreven aan het optreden van avalanche. Men heeit dan

de volgende redenering gevolgd: de spanning die men meet hangt, be

halve natuurlijk van de initiale puIs, at van de impedantie die deze

pula ziet, i.e. de parallelimpedantie van het preparaat en de

spanningsmeetdraad (fig. 5.2.).

(nt--------....----,

\
D

R

InSb/dummy

Alle verb1ndingen

worden veronder

steld een 50Q

karakteristieke

impedantie te

bezitten.

Figuur 5.2.

Eenvoudig model van het circuit ter plaats~ van het preparaat.

Voor spanningen U over het preparaat kleiner dan die waarvoor ava

lanche begint neemt de weerstane als funktie v~n U toe en dUB ~al

de gemeten spanning, tot de avalan¢he begint, relatiet sneller
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stijgen dan de aangelegde spanning. Daarna zal het aantal lading

dragers, en dus de stroom, sterk gaan toenemen. Dit betekent een

vermindering van de weerstand, dus een verlaging van de reflektie

koefficient. De gemeten spanning zal due willen gaan afnemen maar

kan daarin belemmerd worden wanneer de aangelegde spanning nog

steeds aan het toenemen is. Al heel snel zal de afname echter toch

gaan domineren en U dus gaan zakken. Een konsekwentie van deze voor

stelling van zaken is dat, op het tijdstip dat de gemeten spanning

zijn maximum bereikt heeft, de avalanche zover is dat de weerstands-,

en de reflektieverandering, die daarvan het gevolg is het effekt

heeft dat de toename van de aangelegde spanning juist gekompenseerd

wordt.

Wanneer met een weerstandsdummy gemeten wordt, waarbij een weerstands

waarde gekozen wordt die gelijk is aan de weerstand van een preparaat

enige tijd na de piek in de gemeten spanning, dan blijkt de gemeten

spanning in de eerste paar ns zo goed als gelijk te zijn aan die

bij dat preparaat. Omdat er van avalanche bij een weerstand geen

sprake kan zijn, moet een andere verklaring gevonden worden en het

meest voor de hand liggend is naar een circuiteffekt te zoeken.

Kontrolemetingen en berekeningen sluiten parasitaire zelfindukties

als hoofdoorzaak van de sp~nningstop vrijwel uit. Wordt het circuit

ter plaatse van het preparaat vervangen gedacht door het eenvoudige

model van figuur 5.2. dan blijken de volgens dit model berekende

spanningsvormen in eerste benadering redelijk met de gemeten ku~ven

overeen te komen (fig. A 20). De opgaande flank van de gemeten

spanning wordt ook nu bepaald door de reflektie aan de parallelim

pedantie die de aangelegde spanning in D ziet. De puls zal ver-

zwakt door R bij de stroommeetweerstand aankomen en daar bijna geheel

gereflekteerd worden met een negatieve reflektie-koefficient. Dit ge

reflekteerde signaal zal na enige tijd, nogmaals door R verzwakt, bij

D aankomen en daar gedeeltelijk weer gereflekteerd worden. Deze re

flektie zal steeds zwakker wordend tussen D en de stroommeetweerstand

blijven heen en weer lopen (multiple reflections). Van elke reflektie

zal een deel bij D doorlopen en er voor zorgen dat de gemeten spanning

gaat afnemen. De mate waarin deze afneemt hangt van de waarde van R af.
Voor niet te grote R (R ~ 20Q ) zal de verzwakking van de eerste re

flektie nog niet zo veel verschillen voor diverse R waarden hetgeen
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betekent dat in die gevallen de vorm, plaata en hoogte van de piek

onderling niet veel zullen afwijken. Omdat aan een preparaat bij 77 K

dezelfde spanning gedurende de eerate paar ns gemeten wordt moet ook

dan de weerstand al laag zijn, dat wil zeggen ook in de top van de

gemeten spanning moet de weerstand al laag zijn. nit betekent dat de

avalanche in het maximum van de gemeten spanning bij dit model al

veel verder is dan volgens de eerate redenering het geval was.

5.7. Frekwentieinhoud van de spanningspuls.

Dummy-metingen tonen aan dat X-band frekwentiekomponenten uit het

Fourier-spektrum van de spanningspuls in het golfpijpcircuit gein

jekteerd kunnen worden (par. 5.6.). Metingen laten zien dat niet

ieder willekeurig 1,2 of 4 GHz lowpassfilter of IIs lowpass fl filter

(dit is een lowpassfilter met een flauwe helling) voldoende ver

zwakking in de X-band heeft (zie tapel 5.1.).

LPF Fabrikaat Type Minimale verzwakking max.

frekw. verzw.

(GHz) dB GHz dB

1 GR F 1000 L 12,5 9,5 00

2 tI F 2000 L 3 10,2 OJ

4 " F 4000 L 50 - 00

1 Microlab LA 10 N 40 - CO

2 tI LA 20 N 5 12,0 00

4 tI LA 40 N 50 - CO

1 ,1 v. Welzenis 1,1 SPF 0,5 9,8 17
2 tI 2 SPF b 8,) 15
4 " 4 SPF 9 11" 20

Tabel 5.1.

Overzicht voor frekwenties in X-band van het gedrag vart lowpassfil

ters.
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Om te kunnen beoordel.n of een bepaald filter geschikt zou zijn om

de X-band komponenten uit het spanningssignaal te filteren moet

het X-band spektrum van de puIs bekend zijn. Dit kan ~eer geschikt

gemeten worden met de dispersiemethode. Het signaal uit de pulsge

nerator wordt via een verzwakker en een coax-golfpijp overgang in

de lange leiding gestuurd. De verzwakker dient om de reflekties

aan de overgang te isoleren van de generator. Het spe~trum van de

SKL puIsgenerator blijkt een sterke piek van ongeveer 10 mW bij

10 GHz te vertonen (fig. A 4). Met het Microlab 4 GHz lOWpasetil

ter in serie met de uitgang zijn geen X-band frekwentiekomponenten

meer waarneembaar.

5.8. Metingen aan de piekemissie.

Het spektrum van de piekemissie is bij beide preparaten zeer vele

malen met de dispersiemethode gemeten. Dit is gebeurd met en zon

der absorberende afsluiting, en bij vele waarden van VOL. Ook zijn

de U-t en I-t daarbij opgenomen.

5.9. Meetresultaten en konklusies.

Veor geschikte signalen is het mogelijk met behulp van de disper

sie van een golfpijp spektrum analyse uit te toeren. De kalibratie,

een kritiek punt bij deze dispersiemethode, is nauwkeurig mogelijk

gebleken.

Het spektrum moet gekorrigeerd worden voor de frekwentieafhanke

lijkheid van de versterking en het verlies in amplitude door het

uitrekken van de frekwentieschaal. Daardoor verandert de gemeten

kromme na korrektie en transformatie naar een lineaire frekwentie

schaal sterk van vorm (fig. A21). Wordt het ME vermogen in dB uit

gezet (fig. A 18) dan lijkt het spektrum zeer veel op dat van de

"normale" emissie zoals gevonden met BPF's en de spektrum analyser.

De verachillen tussen de preparaten L102 en L65 in PE zijn ongeveer

hetzelfde ala bij de normale ME.

De verachillen in het spektrum van de PE veor verschil1ende typen

afsluiting (fig. A 18), wijzen weer, zoala in paragraaf 4.7. be

schreven (fig. A 16), op interferentie van geemitteerd en gereflek-
K

teerd signaal indien een kertsluiting gebruikt wordt.



- 40 -

Figuur A 4 toont hoe de "PE", indien geen lowpassfilter gebruikt

wordt, opgebouwd is uit werkelijke PE en ingekoppelde hoge fre

kwenties.

De piek in de gemeten spanning over een preparaat is altijd ver

klaard door veranderende reflektie als gevolg van de avaianche. Om

dat dezelfde piek ook gemeten wordt bij dummy's, waar geen sprake

van avalanche is, werd een circuiteffekt gezocht en gevonden dat

voor deze piek verantwoordelijk i~. Het blijkt dat de meervoudige

reflekties aan de stroommeetweerstand de dr!esprong D (fig. 5.2.)

bereiken voordat de toegevoerde pula zijn eindwaarde bereikt heaft.

Voor lage preparaat- of dummy weerstanden ( -6: 20n) is de d.nvloed

op de reflekties nog betrekkelijk gering en zullen de spanrtings

vormen, afgezien van hun eindwaarden, niet veel verschillen. In

dien de gemeten spanningsvorm inderdaad op de~e wijze gevormd

wordt betekent dit dat het avalanche proces in de top (dUB binnen

1 ns) veel verder gevorderd is dan bij de oorspronkelijke idee over

de vorming van deze top.
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6. KONKLUSIES EN DISKUSSIE

Spektrum analyse is mogelijk met a1le dr~e beproefde methoden, elk

echter heert specifieke voor- en nadelen. De spectrum-analyzer heeft

een groot oplossend vermogen, maar is niet geschikt yoor kortston

dige signalen ( <10 ns). De interpretatie van het beeld op het 8cherm

van instabiele emissie is moeilijk.

Met de BPF's is het mogelijk het verloop van het spektrum in de tijd

te onderzoeken. Afgezien van het instab1ele gedrag van de ME is het

moge1ijk het gemiddelde vermogen van de ME in een interval absoluut

te meten. Door hun betrekkelijk grote stijgtijd en del~ zijn ze

niet bruikbaar voor de FE en ongeschikt om de dispersiemethode te

ijken. Bij de gekozen bandbreedte is het oplossend ~ermogen gering.

Een kleinere bandbreedte geeft echter een toename van de etijgtijd.

De dispersiemethode is bizonder geschikt voor de spektrum analyse

van de PE. De kalibratie blijkt zeer nauwkeurig mogelijk door ge

bruik te maken van de mogelijkheid om met een InSb preparaat het

mikrogolfvermogen te moduleren.

Uit de metingen blijkt dat binnen de meetnauwkeurigheid het spek

trum niet verloopt gedurende de pula, en qua vorm niet verandert

voor andere waarden van UCL ' B en Q.

Het'spektrum van de ME uit beide preparaten is niet gelijk. Hetzel!

de geldt voor de PE. In beide gevallen 1s de emissie wel breedban

dig en instabiel, maar beslist niet monotoon afnemend (ref. 13-15).

Het spektrum van de ME gemeten met de spektrum analyser is gelijk

aan dat gemeten met de BPF's. Op zijn beurt is het normale ME-spek

trum gelijk aan het spektrum van de PE bepaald vol gens de dispersie

methode. Is dit spektrum niet opgelegd door het meeteircuit dan

geven deze metingen een sterke ondersteuning aan de idee dat nor

male ME en PE op hetzelfde mechanisme berusten. zou toch de frekwen

tieafhankelijkheid van het meetcircuit verantwoordelijk zijn voor de

resultaten dan is het feit dat op drie totaal verschillende mahieren

hetzelfde gemeten wordt een sterke aanwijzing dat die trekwentieaf

hankelijkheid veroorzaakt wordt door het preparaat en/of zijn On

middellijke omgeving. Daar is de frekwentieafhankelijkheid echter
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niet te meten. Het is dan ook niet duidelijk hoe daarvoor gekorri

geerd zou kunnen worden. Ancker-Johnson (ref. 16) is van mening

dat een niet-monotoon verloop van de ME ala funktie van de frekwen

tie een circuit ettekt is en zoekt de oorzaak bij de gebruikte

spectrum-analyzer (ref. 14).

Zeker van invloed op het gemeten spektrum i$ de atsluiting van de

golfpijp bij het preparaat. Bij een kortsluiting 5al het gereflek

teerde signaal interfereren met het geemitteerde signaal. A£hanme

lijk van de fase, en dus van de frekwentie, 5al bet gemeten vermo

gen vergeleken met dat bij gebruik van een abSorberende afsluiting

enkele dB's meer zijn of vele dB's Minder. Dit wordt bevestigd

door de metingen bij zowel normale ME als bij PEe

Berekend is voor een willekeurig preparaat de temperatuurtoename

door het gedissipeerde vermogen. Daarbij is onderscheid gemaakt tus

sen de adiabatische en de gemiddelde temperatuurverhoging. In de li

teratuur is in het bizonder aandacht geschonken aan de eerste (ref.

36) maar bij de hier gebruikte preparaten kan de gemiddelde tempera

tuurtoename ook zeer hoog oplopen. In dit verband is het aan te be

velen de warmteafvoer te verbeteren door het gebruik van dikkere

draden (eventueel aan aen kant) en ander materiaal voor de draden

(Ag i.p.v. Pt). Uit warmteafvoeroverwegingen is bet aan te raden

het preparaat in vloeibare stikstof in plaats van in He koelgas te

gebruiken. Metingen van de ME in beide situaties vertonen weinig

verschil. Ook is globaal naar de ME als funktie van de temperatuur

gekeken. De resultaten zijn niet met die van Poehler (ref. 31) in

tegenspraak. Waarscbijnlijk is bet maximum dat gevonden wordt in

ME va. E (ref. 38,40) niets anders dan een temperatuureffekt.

De piek in de gemeten spanning over een preparaat (ref. 11,39) be

hoeft niet uitsluitend door de avalanChe veroorzaakt te zijn maar

kan eenvoudig ontstaan zijn door de relatiei grote atstand en dus

tijdverschil tussen spanningsmeetdraad en atroommeetweerstand. Om

te kunn~n spreken over de spanning over het ~reparaat moeten de

meervoudige reflekties tussen stroommeetweeratand en spanningsmeet

draad voldOende gedempt zijn. Zolang dat niet het geval is zal een
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uit de gemeten stroom en spanning berekende waarde voor de ge

leiding irreeel zijn. Nog een konsekwentie van het retlektiemo

del is dat ten tijde van de top in de spanning de avalanchever

der op gang is darl volgens de oorspronkelijke idee over de vorm1ng

van deze top het geval zou zijn.

De PE wordt ook met een sterk magneetveld waargenomen waarbij even

eens de gemeten spanning een piek vertoont.
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Spektrum van de normale emissie zonder BPF.

Spektrum van de normale emissie met BPF.

4-7-1969
L102

f SA is 8,5 - 10,5 GHz

l:1 "C SA ~ 3s /div.
preselector

Figuur A1

B = 0,6 T

Q = 900

UCL = 900 V

t pN = 100 ns

f pRF = 30 Hz

Invloed van een bandpassfilter in het circuit.



A2

Meting zonder preselector.

Meting met preselector.

4-7-1969

f SA is 10,5 - 12,5 GHz

fj, "C SA ~ 3 s/di v•

Figuur A2

fose is 11,9 - 12,1 GHz (eN)

fj, "Case = 1 ms/div.

Invloed van de preselector op het beeld van de spektrumanalyser.
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Spektrum van de normale emissie.

4-7-1969
L102

f SA is 8,88 - 9,76 GHz

h. 't SA ~ 3 s/div•

B = 0,6 T

Q = 900

UeL =1300 V

't PiV = 100 ns

f pRF = 30 Hz

4-7-1969

Frekwentieafhankelijkheid van de gevoeligheid.

fose is 8,88 - 9,76 GHz (ew)
h. "C ose = 1 ms/div.

f SA is 8,88 - 9,76 GHz

h.'t SA ~ 3 s/div.

Figuur A3

Meting met en ijking van de spektrumanalyser plus preselector.
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Returnloss van de absorberende afsluiting (I/~ A. g)
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m.b.v. spectrum-ana11zer.
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Spectrum Analysis of Nanosecond Pulses.
======== ============

Abstract&

A novel method for spectral analysis of nanosecond pulse modulated

microwave signals is presented. The technique is based on the dis

persion of waveguide. It is applied to a case of microwave emissi

on from InSb. The calibration procedure makes use of the modula

ting capability of the semiconductor samples themselves.

R.G. van Welzenis

D. Daub

Physics Department

Eindhoven University of Technology

Eindhoven. The Netherlands.
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Spectrum analysis of microwave power modulated with subnanosecond

risetime, nanosecond duration pulses at a low repetition rate, is

not possible with any of the standard techniques. Because of the

short time intervals involved it becomes feasible however to ex-

ploit the dispersion of waveguide.

The group velocity is frequency dependent and is given by the well

in which c is the velocity of light in the medium, f the cut-offc

frequency of the mode under consideration and f the frequency of

the microwave signal. For instance the difference of the group

velocities of 8 and 12 GHz signals, supposing dominant mode trans

mission in X-band waveguide, is about 0.5 m/ns. Thus if a 20 m

long line of waveguide is considered the travelling time difference

for these two frequencies will be 40 ns. For C.W. signals this will

show up as a \phase difference with respect to the original phase at
the point of injection in the waveguide. In the detectors normally

used this phase information is lost, but with a modern sampling

oscilloscope it should be possible to view such phase changes.

-
Pulse modulated signals carry a time mark of their own in the sense

that the arrival of the modulating edges can be observed. Consider

for instance pulse modulated 8 and 12 GHz signals that are simulta-

neously injected at the input of a 20 m length of X-band waveguide.

A detector at the output will show the two superimposed pulses with

a time shift of 40 ns. If the pulse width T of the modulating pulse

is less than 40 ns one will see the two pulses apart in time. One

could use this condition as a criterion for resolution of the two
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microwave frequenciest although in simple cases ODe could also draw

conclusions from the superposition pattern of course. It is clear

from (1) that the dispersion is non-linear and thus the resolutioD

will depend on the frequencies that one wants to resolve. For a

length of waveguide L the condition, based on the above criterion,

that any two frequencies f 1 and f 2 with respe~ve group velocities

vg1 and Vg2 can be seen apart is,

> T
L

The width of the main lobe of the Fourier transform ot a pulse mo-

dulated single carrier signal is 4n IT. SO if one tries to en-

large the resolution by making T smaller at constant L, the spec-

tral width of the signals will grow. As a condition for resolution

of two signal~ modulated with the same pulse,one can require that

the first spectral null of one of the spectra just coincides with

the main lobe maximum of the other. This leads to the following

condi tion for T:

<:~)

So to i, resolve two frequencies that are 1 GHz apart, the minimum

pulse width is 6.3 ns. From (1) and (2) is it easily calculated

that the minimum line length L in this case, for f
1

= 9 GHz and

f 2 = 10 GHz, is 13.9 m. When f 1 = 11 GHz and f 2 = 12 GHz the mi

nimum line length has already grown to 36.7 m, clearly showing

the effect of non-linear dispersion.

For not too long lines and frequencies far enough from f t correc
c

tion for the attenuation of the line is not a serious problem. In

practice there are additional complications due to the amplitude
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and phase characteristics of components like isolators, detectors

etc. So one will have to calibrate the system. To this end one

needs such a pulsed single carrier signal which must be injected

in an identical way as the signals one wants to analyse. The

calibration procedure is thus intimately connected to the appli-

cation and,in general, published methods of subnanosecond micro

wave modulation 1) cannot be used. By comparing lines of different

length, i.e. a very short and a long line, one can do a primitive

kind of calibration because now the source can be eliminated and

only the difference in length needs to be known accurately.

We applied this method to a special case of microwave emission

from InSb 2), where it was found that during a time interval of

approximately 5ns an amount of microwave noise is generated with

frequ~ncy components allover X-band. To calibrate the system in

this case we used the modulating capability of the semiconductor

sample itself as shown in the block~heme of fig. 1.

First the microwave bridge is balanced so that the power output

at port H is zero. Next the sample is pulsed, thereby producing

a strongly different r.f. impedance during the pulse and unbalan-

cing the bridge. In this way the desired pulse modulated signal be-

comes available at port H. For calibration we used rectangular pul-

ses of approximately 0.5 ns risetime and 50 ns duration.

Figure 2 shows the detector outputs for two different line lengths.

The long line trace has been shifted 70 ns with respect to the short

line trace. The actual measured time difference was 76 ns, whereas

the calculated difference is 77,' ns. Experimental error is estima-

ted to be 5%. The "ringing" on top of the long line trace is caused

by the interference of the different frequency components of the
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signal 3).

According to theory 4) the main signal arrival is connected with

the 50% point on the electric field waveform. As the detector that

was used does not respond linearly to the electric field, care should

be taken in interpreting the displayed waveform. When the detector

output is calibrated versus power input, as will usually be the case,

one can use the 25% power point instead.

A result obtained with an n-type InSb sample for a line length of

19.1 m is shown in fig. 3. The original microwave noise peak emitted

by the sample in this case is about 5 ns wide. Several calibration

frequencies are also shown. The difference betw~en the calculated

and the calibrated scales is at most 1%, which is ampl~ within ex-

perimental error.

The risetime degradation,when the calibration frequency is lowered,

as predicted by Butterweck 5~ can be seen clearly. It was not attemp-

ted to compare theory and experiment accurately because several presup-

positions that are made in the theory are not fulfilled experimentally.

The results on the InSb-samples will be discussed in more detail

elsewhere.

Another interesting application is the determination of the microwave

frequency conte.t of the high amplitude 0.5 ns risetime volt~ge pul-

ses that are used to generate the effects in het semiconductor sample.

This can easily be done by connecting the pulse generator through

an attenuator and a coax-to waveguide transition to the system. In-

sertion of a microlab LA-40N 4 GHz low pass filter sufficed to re-

move all X-band power from the pulse. For our purpose a simple ana-

lysis sufficed, for more accurate results one should do a complete

Fourier analysis with the aid of a computer.
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Figure Captions.

Fig. 1: simplified block scheme of calibration set up.

Fig. 2: detector output versus time

1. L = 3.2 m

2. L = 19.1 m, t shifted 70 ns to the left

3. microwave generator off.

Fig. 3: result on a InSb sample, bar 0.10 x 0.31 x 1.80 mm3

n = 1.6 x 10
20 m-3; ~ = 55 x m2/vs; 77 K

L = 19.1 m.
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