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----De ruisfactor van een versterker kan verbeterd worden door in het ingangs-

circuit een negatieve conductantie aan te brengen. De stabiliteit van het

systeem neemt hierbij echter af.

Door Baelde, Groendijk en Vlaardingerbrook is theoretisch het verband

aangetQond dat bestaat tUBsen'de optimale ruisfactor van een dergel~jke

versterker en do'stabiliteit.

In dit rapport wordt een methode beschre~en. waarmee getracht is de ge

noemde th~orie experiment eel te toetsen.

Hat blijkt dat de optimale ruisfactor een monotoon st1jgende funetie van

de stabiliteit is.

.,
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Hoofdstuk: I.

In!eid!n£j.
De ruisfactor van een versterker kan verbeterd worden door in het ingangs

circuit .en negatieve conductantie san te brengen. De stabiliteit van bet

syste~m zal hierbij echter afnemen.

Door Baelde a.a. is een theorie ontwikkeld voor het verband dat bestaat

tussen de optimale ruisfactor van~n dergelijke versterk~r.en de stabilitei

Hoofdstuk II geeft een korte samenvatting van deze theorise

In het navolgende wordt een methode bescbreven waarmee getracbt is de

genoemde theorie experimenteel te toetsen. De versterker bestaat daarbij

uit een schijftriode EC157 met anode-rooster- en kathod~-rooster-trilholte;

ala negatieve conductantie wordt een tunneldiode gebruikt. De metingen

worden uitgevoerd bij een frequentie van 1150 MHz. Het systeem van ver

sterker en negatieve conductan~ie wordt opgevat als bestaande uit twee

afzonderlijke. in cascade geschakelde,versterkers.

Hoofstuk III is gewijd aan de tunneldiode, toegepast alB voorversterker

bij 1150 MHz. Achtereenvolgens worden beschouwd de reBistieve afsnij

frequentie, de eigen resonantiefrequentie en de stabiliteitsvoorwaarden.

Verder worden formulas afgeleid voor de vermogensversterking, de band

breedte en de ruisfactor.

In hoofdstuk IV wordt de meetmethodevoorgesteld. Bijzondere aandacht

wordt besteed aan de problemen welke daarbij optreden en de oplossing

"hiervan. De gebruikte meetopstelling wordt beschreven in hoofdstuk V.

Hoofdstuk VI geeft de meetresultaten en berekeningen. Een uitvoerige

beschouwing wordt gewijd aan de interpretatie van de verkregen resultaten.

Na de conclusies, sarnengevat 'in hoofdstuk VII, wordt tenslotte in een ap

pendix het verband gegeven tussen de verschillende grootheden zoals die

bij de theoretische en experimentale behandeling van het probleem zijn

ingevoerd.

(
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Hoofd.stuk II.

Algemene tbeoretische beschouwingen.

De ruisfactor van een versterker kan verbeterd worden door een negatieve

conductantie in bet ingangscircuit aan te brengen. Hierdoor zal echter de

stabiliteit van het systeem afnemen.

In lit. 1) is het verband aangegeven dat beataat tussen de optimale ruis

factor van aen dergelijke versterker en de stabiliteit. In dit hoofdstuk

zal een korte samenvatting hiervan worden gegeven.

Het gedrag van een ruisende vierpool is te beschrijven als d~t van een

ruisvrije vierpool, waarbij aan de ingang een rUisspanningsbron E en een
"

ruisstroombron~ zijn aangebracht (lit. 4». Dit wordt1toegepast op de

Tersterkervierpool, waaronder verstaan'wordt de versterker zo~der ingangs

vierpool.

E

+ .A

ru Isvr IJe
vierpool

o

ruisbron

Fig. 1.

Ingangs
vierpool

versterkervierpoal

De ingangsvierpool heeft een admittantie Y ; g + jb ; de conductantie g, c c c c
kan hierbij negatief zijn. De ruis van Y wordt voorgesteld dOOr de ruisc
stroombron·i.

. c
De admittantie.van de generator, welke een positief reeel deel bezit, en

de ruie daarvan, worden voorgesteld- door resp. Y = g + jb en i •
s s s s
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De ruisbronnen E en J zijn gedeeltelijk geeorreleerd, terwijk 1
8

en 1c
onderling en met E en J ongecorreleerd zijn, daar ze afkomstig zijn van

onafhankel1jke oorzaken.

Voor de berokening van de ruisfactor wordt uitgegaan van de formule van

Friis:

F = (8~N) i ngang
(8 N) u1tgang

(1 )

De grootheden S en N hebben hierin respectievelijk betrekking op de be

schikbare signanl- en op de beschikbare ruisvermogens.

De ruisfactor is echter ook te bepalen uit de verhouding van het gemiddelde

kwadraat van de totale kortsluitstroom door de leiding AA' (fig. 1) en het
-gemiddelde kwadraat van de kortsluitstroom indien alleen de ruisbron 1s een

bijdrage zou leveren (zie van der Ziel: Noise).

De uitdrukking voor de ruisfactor wordt dan:

lis + 1 c + J + (1s '+ 1 e) E I 2
F =

=
i i *s s

Door invoering van de vierpool-ru1sgrootheden R , G , ~ en K '\101gensn r

EE* = 4 kT R df
n

JJ* = 4- kT G df
r

EJ* + E*J = 4 kT 5- df

EJ* - E*J c 1+ kT jK df

en 8ubstitutie van

i 1 *
8 S

11·
c c

F = 1

= 4 kT g dfs

= 4 kT G dt gaat
r

{ (.g +g )2 +
, s c

+

(2) na enig omwerken over in

(bs+bc /} Rn+Gr + (gs+gc) r.- (hs+bc)K

gs

Ind~en de couductantie van A~t ingangscircuit nogati.! is, kan G
aeq

gelijk aan -~g gesteld worden. Hierbij is dus g ~O.
D 0 - c

Voor F wQrdt ~Qn gevonden:
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~rvolgenB wordt de ~tabiliteitBfactor 5 ingevoerd:

s =
gs+gc+gi

~gc
;

gi is de ingangsconductantie van de versterkervierpool.

De teller van (5)- geeft de totale demping over de ingangskr1ng. Voor een

stabiel. werking moet deze positief zijn. Omdat gc<.0 is zal dan 5>0 zijn.

Met een l~ge ruisfactor correspondeert een geschikt gekozen waarde voor

IgJ. Dit is altijd te verwezenlijken door een juiste transformatorkoppeling

aan te brengen tussen de negatieve conductantie en de versterkeringang.

Voor Y kan dan geschreven worden:
c

Formule (5) gaat door deze substitutie over in

(6)

en de uitd-:rukking voor de ruisfactor wordt. na de aangegeven bewerkingen:

1 [{ 5gs -gi 2
F = 1+"0 + gs (5 + 1) +

l 2 J
C_ (bs +n b-) 5

Voor de minimale ruisfactor met betrekking tot de waarden van b +n2b_
s

en g is nUt bij gegeven 5. af-te leiden:
s

Fopt

B =

In plaats van de stabiliteitsfactor kan in (4) ook de bandbreedte als

variabele ingevoerd worden.

2
gs+n g- +-8r----

2lTC
t

(8)

Hierin is C
t

de tot.le kringcapaciteit.

Op overeenkomstige wijze, als hiervoor is aangegeven, is Fopt bij gegeven

B te bepalen. Het resultaat luidt dan:
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t B- - -=s= d (1)me - 2rrC- ; g- is de negatieve con uetant1e, C- is de eventuee

hiermee gepaard gaande paralleleapaeiteit.

In lit. 1) en 2) is een numerieke berekening u1tgevoerd voor het verloop

van de optimale ru1afactor. Tevens is bewezen, dat F een monotoonopt
stijgende lunetie van S (of B) is. De kromme wordt weergegeven in fig. 2.
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Fig. 2.
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-------~------------- -- ----------- _._--..----------------- - ------ --- ----- -- -- --------

In het volgende wordt een methode beschreven waarmee get~acht is deze

theorie experimenteel te t6etsen. Als negatieve conduetantie is een tunnel-
-./

diode gebruikt t ingesteld in het negatieve gedeelte van de I- V-karakteris-

tiek; de metingen zijn uitgevoerd bij een frequentie van 1150 MHz.

De versterker met de in het ingangscircuit aangebrachte negatieve conduc

tantie wordt daarbij opgevat ala twee afzonderlijke in cascade geschakelde

versterkers.

"
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Hoofdstuk III.

_ ~~11.!!-eldi.-o-!t~~E)~~rker b!IL.l12..921H~_~ ~ ~ _
Het vervangingsschema voor een tunneldiode wordt gegeven in fig. 3a; de

bijbehorende 1- V - karakteristiek in fig. 3b.

-R

Fig. 3a.

c
Iv

o

Fig. 3b.

v'p
~

v

L en R zijn
s a

toevoerdraden

respectievelijk de seriezelfinductie en de weerstand van de

en hat halfgeleidemateriaal; -R(= - 1) is de negatieve
g

differentiaalweerstand en C de junctioneapaeiteit.

1. Reaistieve afsnijfrequentie.

De impedantie Z van het circuit van fig. 3a iss

Z = j~L + Rs s s
R

1-j",RC = Rs

Hieruit z~Jn de uitdrtikkingen voor twee belangrijke grootheden van de

tunneldiode te be~alen, namelijk de resistieve afsnijfrequentie f en de
a

eigen resonantiefrequentie f • De eerste is de grensfrequentie van ontr .

demping, w~lke dus bereikt is ala Re lZsJ :: 0; de tweede treedt op indien

-~I-m-rzj :: o. D~revert achtereenvolgens:

f
g

a O

:: 2"'TTC ~
1

gR - 1
s

(11 )
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en

-&~f
1 (......fL )2 (12)= LCr C
s

Wil de tunneldiode bij een bepaalde frequentie als versterker toegepast

kunnen wordon, dan moeten de waarden van f en f· hoger liggen dana r
deze frequentie. In het praktische geval blijkt hieraan voldaan te zijn.

("

naar de Appendix.

Voor numerieke waarden voor f en f van de gebruikte diode wordt verwezena r

2. Stabiliteitscriteria.

Het uitgangspunt is het schema dat de versterker, zoals deze in werkelijk

heid is opgebouwd, representeert. Hierbij wordt vooreerst slechts rakening

gehouden met geconcentreerde zelfinducties en capaciteiten. De toevallige

grootheden tengevolge van de bedrading worden voor een ogenblik verwaar

loosd (fig. 4).

Tunneldiode - versterker

I
I
I
I......-----1 M.V.
~

jmv

I
I
I

>1

R,I.

K

I. T. 1 --.
RmvL..- I

c,

r-:<~=- ""I1I_C_2--.--_----,,.-C--t3
h------I

Rb
I
I'
I
I
I
1<

Ruis
b rcpn

Fig. 4.

I.T.1 is een impedantietransformator bestaande uit twee kortsluitzuigers

op vaste afstand: Rm~ wordt daardoor getransformeerd naar de im~JLd~~ _

Zl. Deze laatste wordt zodanig gekozen dat een stabiele werking Van de

versterker, over een groot gebied voor het instelpunt, wordt verkregen.

,
!
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De richtingsisolator R.I. scheidt het tunneldiode-circuit'van de meet

versterker. De verzwakking oedraagt 0,1 dB in de doorlaatrichting en 10 dB
-.../

in de sperrichting. Hierdoor wordt de uitgangsimpedantie van de voorver-

sterker steeds op een constanre waarde van 50S2 gehouden.

De ko+tsluitzuiger K is aanwezig om het circuit op de gewenste frequentie

te kunnen afstemmen; L isoleert de versterker hoogfrequent van de gelijk

spanningsbron waarmee de diode in een bepaald punt wordt ingesteld.

De betekenis van de overige grootheden is.de volgende:

R
1

= 1 k Q, en R
2

= 10.Q dienen voor de gelijkstroominstelling

C1 = 3 kpF is een hoogfrequent ontkoppeling van R2
C2 = 1 k5 en C

3
= 1 k5 zijn koppelcondensatoren' welke de ruisbron en I.T.1

blokkeren voer gelijkstroom.

T.D. is de tunneldiode, MV de meetversterker met de EC 157.

De stabiliteitaoverwegingen dienen te geschieden vanuit twee geziehtapunten,

namelijke ~ie voor'gelijkstroom en die veor wisaelstroom.

~._G~lij~slr~o~sla~ilile!t~

Het circuit van fig. 4 is hiertoe eenvoudig te reduceren tot dat van fig. 5

met inachtname van het vervangingsachema voor de tunneldiode.

"

Fig. 5.

De instelling is stabiel als de parallelschakeling van R2 met R
a

• -R een

positieve waarde heaft.

R (R -R)
2 s > 0
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- - --------------------------

Omdat R «R resulteert dit in
s

R 2 + Rs < R

~._W!s~els!r£o~s!a~ili!e!t~

Het voor de bepaling van de wisselstr~omstabiliteitsvoorwaardebelangrijke

circuit is vrij ingewikkeld. De toevallige grootheden tengevolge van de

bedradi~g gaan een niet te verwaarlozen rol spelen en dienen dus in rekenin

te worden gebracht.

Voor de tunneldiode zelf (fig. 3a) is - in analogie met de in het navolgend

beschreven methode - eenvoudig at te leiden dat L < R R C moet zijn.s s
Met de bekende waarden voor L , R , R en C (tabel 1) volgt hieruit dat

s s
hie~aan nooit voldaan is in het gewenste werkgebied van de tunneldiode. ir

zal derhalve een parallelcapaeiteit aanwezig moeten zijn tengevolge van K

en/of Zl (fig. 4) welke gernterpreteerd kan worden als een vergroting van C

In het praktische geval blijkt de stand van de kortsluitzuiger K inderdaad

zodanig te zijn, da.t de impedantie hiervan een capacitief karakter heett.

Fig. 6 tenslotte geeft het circuit voor wisselstroom.

L

-R

Fig. 6.

De betekenis van de diverse grootheden is ala volgt:

Rb , L, La' Ret -I( en C corresponderen met de grootheden uit de fig. 4 en 3a.

C4 is de parallelcapaciteit tengevolge van K; Lb is de bedradingszelfin_

ductie tUBsen de ruisbron en de tunneldiode.

De capaciteiten C1 tim C
3

(fig. ~) zijn zo groot dat ze hoogfrequent ale

kortsluitingen zijn op te vatten.

,
!
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R~- is de belasting8weersta:~d(= -Ri[Z~1>; L
1

is de zeTfi.iiductie~~vande~~~-~ --

toevoerdraden van de tunnel~iode naar de belasting. indien het imaginaire

~el van Zl inductief·is kan dit in L1 Terdisconteerd gedacht worden, is

het capacitief dan is onderbrengi~g hie~van in C4 moge1ijk. L1 en R1 gaan

hierbij over,in respectievelijk L1 en R1 •

De parallelweerstand R
3

vertegenwoordigt de demping over. de kring tengevolge

van de verliezen in bedrading, 'l.T.1, R.I. en K.

Om een eenvoudige berekening moge1ijk te maken wordt het beschreven circuit

in eerste instantie vervangen door het aequiva1ente van fig. 7.

c

Fig. 7..

(14)

L =4

met

2d2 222 222222R
3

R1 (Rb + Lb )+R3Rb(R1 +~ L1 )+(~ +w ~ )(R1 +~ L1 )

2 2 2 2 2 2

(16)
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---------------------------- -------

Fig. ? is verder te reduceren tot het schema van fig. 8. .

L, t
i

J J
·1

-R n en Uc

-1
R,

Fig. 8.

(18)

C
n

R2C _ (.V2L R2C2 _ L
:z:: _-__~---.,;8:;.....,~___:"....._...;;8;.....--~.+ C4

(-R+R +~L RC)2+ W2 (L -R RC)2
s S 8 S

Aan het thans verkregen circuit is eeD eenvoudig onderzoek mogelijk.
l

De voigende formules geldeD:

di
L4 dt + R41 + Uc = 0

U dU
c c

= - R + en dt
n

(20)

dU
Uit (20' is Uc te elimineren en - na differentieren - d:. Substitutie

van de gevOllQen waarden in (21) leidt dan tot

Met de veronderstelling dat i = Ae At wordt de karakteristieke verge11jking
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~----~--------~- -------~

waarvan de oplossing luidt:

1 (.....L..
1; C R

n n
(24)

De stroom i heett dan de algemene vor~

waarin A1 en A2 constanten z~Jn welke uit de randvoorwaarden bepaald

kunnen worden. Kennie hiervan is op dit ogenblik echter niet belangrijk.

Uit (25) voIgt dan atabiliteit beetaat indien zowel A1&ls A2 een negatieve

waarde heeft. Dit leidt bij beschouwing van (24) tot de voorwaarden

1 R4
(CT - r) < 0

n n 4

welk~ gecombineerd leveren

(26)

c. Samenvattend overzicht.--------------
Om te komen tot een algemene uitdrukking voor de voorwaarde tot stabiliteit

zowel voor gelijkstroom als voor wisselatroom - dient (26) en mear in het

bijzonder het rechterlid van (26)

(28)

in verband gebracht te worden met het resultaat voor gelijkstroomstabil1

teit (13):

Formula (18) geeft daartoe de samenhang tussen H en H, welke, gezien de
1)

grootte-orde dar diverse termen (zie tabel 1), in goede benadering ver

eenvoudigd kan worden tot

R(1-c..fL C)2
R ~ s

n 1-t.fR RC2
s
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De termw2R RC 2 is hierbij slechts van belang voor grote R en, correspone
derend, grate C - waarden.

Voorwaarde (13) gaat door 6ubatitut'ie van (28) over in

2 2(R
2

+R )( 1-w R RC )
a 6 <Rn

De grootate waarde. van de linkerleden van (27) en (29) bepaalt nu de grens

waarde van (minimale) R voor stabiliteit aan de zijde van nadering tot
n

schakelwerking.

Helaas zijn niet alle circuitgrootheden bekend welke een berekening van

R4 mogelijk zouden maken. WeI echter is de theorie verder tot een interes

sant diagram uit te werken. Hierbij wordt

(R
2

+R )(1-~R RC
2

)R> 5 s
4 (1_e.u 2L C)2

6

verondersteld. Uit het bovenstaande is dan vooreerst het beeld van fig. 9
te verkrijgen.

I
gelijkstroom,
stabiliteit

I

I

Fig. 9.

(R)+R M1-JR RC
2

) I
(;:. S B IR

(1'-dL C)2 4
I s I
I I

I
onder-

Igrens
wisselstr.

stcl1biliteit
I
I
I

I
r
I
Imet-lineaire
!

Iboven-
I

g~ens

wisselstr.
st~biliteit

(sinua-oscillator)
I

oscillator

R
n

Indien voldaan is aan de voorwaarde Rn>R4 voIgt zinvol uit (24) e~(~2~5~) _

dat de grena voor sinusvormige en exponentiele veranderingen Van i vast

gelegd wordt door de voorwaarde

1 1
T(CR

n a

;-
,
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welke ale oplossing heeft

-- ~-= ~ ~- ~' -- -R~2 ~: -_. --------------- _

De grens tUBS en ~et optreden van gedempte en aangroeiende trillingen van

i wordt bepaald door

1 R4
CR - r:;:- = 0

n n 't"

l "

De uitdrukkingen (30) en (31) leiden dan, in combinatie met het overzicht

van fig. 9, tot het stabiliteitsdiagram van fig. 10.

Schakelwerki ng

Qvergangsgebied

3.02,52,01,51,0

~fRn

'1~
1,0

0,15

0.50

0,25

0 0,5

Fig. 10.

------1 -

Het gewenste werkgebied is gearceerd aangegeven.
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--- -
------~-------------~- ------- - - - - ------~ -

Door verandering van de stand van de kortslu~igers van I.T.1 (fig. 4)

~rden de waarden van R1 , R;, L1 en eventueel C4 gewijzigd. Dit betekent

een verandering van R4, L4 en eventueel Cn. Het is duidelijk dat hierdoor

het werkpunt uit het gearceerde gebied van fig. 10 kan geraken - evenals

door verandering van het uitstelpunt van de tunneldiode (R en C ) - waar-. n n
door 6r i een sinusvormig afnemende trilling wordt (onderkritisch gedempt

en grote traagheid!) 6f instab1liteit optreedt. Dit laatste wordt inderdaad

voor beide gevallen, in de praktijk waargenomen.

Helaas zijn, zoals reeds opgemerkt, Diet voldoende gegevens bekend om

een numerieke berekening mogelijk te maken en is niet de meetmogelijkheid

aanwezig om de genoemde gegevens met redelijke nauwkeurigheid te bepalen

en de theoretische resultaten daarna aan de praktijk t~ toetaen.

3. Vermogensversterking, bandbreedte en ruistactor.

Uit fig. 6 is het aequivalente versterkercireuit van fig. 11 af te leiden.

Rg
Lg L Rn C' C, R) La Ra

E~

"

Fig. 11.

'E ,R en L zijn respeetievelijk de op de aansluitpunten van de tunnel-
g g g .

diode getransformeerde spanning van de gebruikte bron, de inwendige

weerstand daarvan en de zelfinductie van de toevo.~d~aden.,
De parallelschakeling van -R en C is het aequ1valente circuit van dat

n
van fig. 3a. Ro en Lo zijn de op de tunneldiode-aansluitpunten getrans-

formeerde belastingsgrootheden, met inbegrip van de bedradingszelfinductie.

De overige grootheden corresponderen m~re-van f1g. 6.

Indien het circuit afgestemd is, gaat fig. 11 - na invoering van conduc

tanties - over in fig. 12.
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99

Fig. 12

Aan de hand hiervan zijn eenvoudig de uitdrukkingen voor de vermogens

versterking, bandbreedte en ruisfactor te bepalen. Deze zullen noodzakelijk

blijken te zijn bij berekeningen en beschouwingen van de meetresultaten.

~e_v.!r.!!!o.,ge.!!s..!e.!:s1e!:k!ngQt~

De vermogensversterking wordt gedefinieerd als de verhouding van het be

schikbare vermogen aan de uitgang en het beschikbare vermogen aan de ingang

van de versterker.

Het beschikbaar vermogen aan de ingang bedraagt
I 2

Pi =~gg

Het beschikbare vermogen aan de uitgang, P , wordt ala volgt bepaald:
u

De stroom door de belasting g iso

en het in g ontwikkelde vermogen
o

I 2
-------~~g~g....;O~.................-_~------------------______{(_34_1

{g - g + g3 + g )2
g n 0

l
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Het beschikbare ui tgangsvermogen is gelijk aan het maximale vermof~en dat

aan go geleverd kan worden. Dit is dan te vinden door differentieren van

~~Daill"-~_-8.lL~uhsti tu ti..e.-Jan.--4e.---WaaZ'd.e-v.an-de.--be--last-j.nge-c-W1Gu-Gt-a-n~i-e-,-_.. 0

waarv~or de afgeleide gelijk aan nul is, in de vermogensuitdrukking (34).
Hieruit volgt:

De uitdrukking voor de vermogeasversterking wordt dan

Pu gg
Gt =~ = -g-g-----"g...n-+-g-3

De bandbreedte.--------
1

De bandbreedte wordt gevonden door toepassing van de algemeen galdende

betrekking 21TBRC = 1.

Uit fig. 12 blijkt dat de totale demping over de kring gelijk is aan

gg - gn + g3 + go; uit fig. 11 dat de kringcapaoiteit gegeven wordt door

Cn = C' + C4• Voor de bandbreedte geldt dus'

gg - gn + g3 + go
B = . 21l"C

D

De definitie van de ruisfactor van een vierpool luidt volgensFriis:

F _ (S~N) ingang
- (S N) uitgang

Op de betekenie der diverse grootheden is in hoofdstuk II reeds ingegaan.

Ook hier wordt overgegaan op de verhouding van gemiddelde kwadraten van

korteluitstromen.

Fig. 13 geeft het schema met de verschillende ruisbronnen.

A

1------------------------1----+

Fig. 13.
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___ __ ------~--- t

Beschouwd worden de kortsluitstromen in de leiding AA •

Ii + inl2e; + 1.17:3
(38)

De diverse ruisstromen zijn ongecorre~erd daar ze afkomstig zijn van on

afhankelijke oorzaken.
..- i 2 2 i 2+ i g3 +

F - g n
t - 17

g

Na substitutie van

i 2 :: 4 kTg df
g2 g

i =4kTg
3

df
g3
~ 4 kTl(g dfi =n n

(40)

waarin ~ het rUiegetal van de tunneldiode is, wordt voor Ft gevonden:

(41)

De ruisfactor is dus o.pgebouwd uit drie bijdragen, achtereenvolgens die van

de gebruikte ruisbron, die van de afgestemde kring (verliezen S3) en die

van de tunneldiode zelr.
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Hoofdstuk IV.

De meetmethode.

Het gehele meetcircuit ia op te vatten ale bestaande uit drie in cascade

geschakelde vierpolen, te weten de tunneldiodevoorversterker, de meetver

sterker en de mengtrap + middenfrequentversterker. Voor een nadere speci

ficatie hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk V.

I ,
I J

F t I Gt I Fmv , Gmv I FmmJGmm, I

I I
tunneld,ode
voorversterker

Fig. 14.

I I men 9 t rap + mid den f r eque n t
I meetversterker I' versterker

I\'- ----"'~r---------J,

F m Gm,

,

Ter bepaling vande ruisfactor en de vermogensversterking van de meetver-

sterker worden de volgende metingen verricht:

1. de ruiafactor van de mengtrap + middonfrequent veraterker; gecorrigeerde

waarde (zie onder) F
mm

2. idem, waarbij Fmm kunstmatig is vergroot door tussen de mengtrap en

de middenfrequentversterker een 10 dB-verzwakker aan te brengen; ge-
I ~

corrigeerde waarde Fmm
3. de ruisfactor van de ,cascade-schakeling meetversterker - mengtrap +

middenfrequentverst@rker F
, m ,

4. idem Fmt waarbij Fmm ala onder 2. vergroot is tot Fmm•

Volgens Friis gelden nu de ,vergelijkingen

F - 1
F F Bllll- +m mv Gmv

. ,
, F 1

F F + mm -=m mv GmT
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Voor de vermogensYersterking van de meetversterker GmT' gedefinieerd als

de verhouding van beschikbare vermogens, volgt uit (42) en (43)

Gmy

, ------------ -- ------¥ -- ---- ~F ---;-- - -- - --- ----- -- - - -- ------
mDl m.m= ,

F - Fm m

(44)

Substitutie van de gevonden waarde in (42) of (43) levert dan de ruis

factor van de meetversterker F • Gebruik van (42) is hierbij te preferereD
JIlY

uit het oogpunt van nauwkeurigheid, omdat F bepaald wordt uit het verschi.. mv
van twee getalle». Bij (43) nu zijn deqe laatste veel groter als F zelf,

JIlV

bij (42) slechts enkele malen groter.

In verband hiermee is het weoselijk dat F een lage waarde heeft, due met
mm "

name, vanwege het conversieverlies'van de mengtrap, d~t de ruisfactor van

de middenrrequentversterker laag is. Bovendien blijkt de voo~waarde dat F, , ~

kunstmatig sterk wordt vergroot tot F ,resp. F tot F , in verband metmm m m
de berekeriing van G ,noodzakelijk te zijn. Indiende overeenkomstigemv
waarden namelijk te dicht bij elkaar liggen wordt de onnauwkeurigheid,

waarmee G uit (44) berekend kan worden, ontoelaatbaar groot, daar demv '
fout in iedere gemeten F reeds ~ 0,5 dB bedraagt.

De metingen worden verricht met behulp van de automatische ruisfactorindi

cator type 113 van Magnetic AB. Het principe hiervan is gebaseerd op de

formule·van .Friis:

Si/Ni
F = SU/Nu

De verbouding Si/Ni wordt vastgelegd door de gebruikte ruisbron en is

een constante. Tar bepaling van de noemer van (45) wordt daze ruisbron

periodiek met 500 Hz in-en uitgeschakeld. Aan de uitgang van de te onder-
,

zoeken Bchakeling wordt dan respactievelijk gemeten de ruisbijdrage van de

bron en de genoemde schakeling en de bijdrage van de laatste alleene De

ruisfactor wordt op ean daartoe geijkte schaal direct in dB afgelezen.

Om een ju1ete toepassing van de formula van Friis voor de caacade-schakeling

van vierpolen, met gebruikmaking van de VOor die vierpolen gemeten ruis

factoren, ·te w~arborgen,dienende uitgangsimpedantiss van die vierpolen

welke bij de metingen vervangen worden door d~~~on ge 1 jJk te zijn aa~

de impedantie van die ruisbroA (50!1). Hieraan wordt in de praktijk vol

daan.
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, ,
Bij de metin-en van de ruisfactoren F en F blijkt een correctie op

" mm· mm '
de meteraanwijzingen van de automatische rUisfactorindicator noodzakelijk
-./

te zijn. Dit wordt veroorza~ct door het feit, dat naast de gewenste band

bij 1150 MHz ook de t.o.v. de 1120 MHz-mengfrequentie gespiegelde band

rond 1090 MHz wordt doorgelaten (de middenfrequentversterker is voor 30 MHz).

Het 1090 MHz-signaal blijkt echter 6 dB verzwakt te worden vergeleken met

dat van 1150 MHz vanwege de aanwezigheid van de impedantietransformator

I.T.3 (fig. 16, hoofdstuk V).

Daar de ruisbron, welke gebruikt wordt, in het gebied van 300 - 3000 MHz

een constant ruisspectrum levert, kan dan ,voor de signaal- en ruisvermogens

die aan de. ui tgang van de middenfrequentversterker worden gemeten, .het

volgende overzicht worden opgesteld:

signaalvermogen

ruisvermogen

1150 MHz-band

p
u

1090 MHz-band

p
u
'4

~

totaal

2 Q
u

De noemer van (45) wordt dus gelijk aan

(46)

l

WordtDde meetversterker voor de mengtrap aangebracht dan is daze, afgezien

van zijn ei~en versterking en ruisbijdrage, te zien ala een filter, waar

door slechta het signaal in de 1150'MHz-band wordt doorgelaten.

Het is eenvoudig na te gaan dat"dan geldt:

De ruisfactor welke met de automatische ruisfactorindicator voor de

cambinatie van mengtrap + middenfrequentversterker wordt gemeten zal dus,

voer substitutie in de formule van Frils voer de cascadeschakeling van

vierpolen, we~ce op het meetversterker - mengtrap + 30 MHz-versterker

circuit is toe te passen, een factor -t- ' oftewel 1,58 dB, hoger genomen

moeten worden.
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Een controle-meting op de berekende waarde voor de vermogensversterking

G wordt uitgevoerd m.b.v. een meetzender en een diodedetector gevolgdaT
-door---e-e·n-gel.±jkspanni..~ui--svoltnre1:er;-EenJuiste-me~1ng-is-n.1er mo-gelrjk-
omdat zowel de in- en uitgangsimpedantie van de meetversterker als de

impedantie van de meetzender en de ingangsimpedantie van de detector gelijk

zijn (50.0).

Een tweede methode waarmee de ruisfactor van de meetversterker bepaald kan

worden, de zogenaamde synchrone methode, is beschreven in lit. 3) en 4).
Ze behoudt hier haar waarde als contrale-meting, echter meer nog omdat

ze de bepaling van de minimale ruisfactor F . mogelijk maakt.. mv nlJ.n.

Een verbetering van F met behulp van het aanbrengen van een"voorverster-my
ker met lage ruisfactor en hoge vermogensversterking heeft immers slechts

zin indien de ruisfactorvan het nieuwe systeem kleiner is dan Fmv min.

Het is dus van belang deze laatste waarde te kennen.

In lit. 3) zijn de volgende formulas afgeleid:

F = 1 + t + t. + tmv e J +

F min = 1 + t
+ ~ 4 t t. _ t 2

mv + e J

(48)

Voor de betekenis van de reJatieve rUistemperaturen t , t
j

, t en te +
wordt eveneens verwezen naar het genoemde artikel.

De synchrone meetmethode blijkt hierbij niet meer te voldoen. Ze berust

namelijk op het aanbrengen van achtereenvolgens de rui~ron op temperatuur

T
k

, op temperatuur T en van de impedanties 0, 00 en j Z (= j 50.0)
s 0

aan de ingang van het meetcircuit. Bij een vast instelpunt voor de tunnel-

diode verandert dUB gg (fig. 12) tijdens de metingen waardoor F.t , G
t

en B_~

hierbij geen constante waarde behouden.

In principe zou da~ nog de ruisfactor van de cascadeschakeling van tunnel

diodevoorversterker en meetversterker bepaald kunnen worden door aan de

ingang van pet circuit slechts de ruisbron op ruistemperatuur T en T
s

aan te brengen zie lit. 3}: g blijft dan weI constant. Echter, de
g

ingangsimpedantie. van de tunneldiode-voorTersterker varieert met het ia-

stelpunt en is over het algemeen ongelijk aan de ;On rUisbronimpedantie.
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Derhalve zou een correctie op de ruistemperatuuT T noodz'akelijk worden,
s .

waarvoor de genoemde ingangsimpedantie bekend zou moeten zijn. De meet--mogelijkheid om daze, met voldoend klein signaal, te bepalen is echter

niet aanwezig.

Uiteindelijk resteert slechts de bepaling van de diverse grootheden met

behulp van de automatische ruisfactorindicator. In analogie aan (42) tim (44)

zijn hiervoor de volgende vergelijkingen at te leiden:

Ftot = Ft +
F - 1II.

,
, F _ 1

II.
Ftot = F t + ~~G-t---

,
Hierin is Ftot ' resp. Ftot ' de gemeten ruisfactor van het gehele circuit

van fig. 7; waarbiJ de ruisfactor van de mengtrap + middenfrequentverster
•ker F ,resp. F is. De index t duidt op de grootheden voor de tunnel-

mm mm
diode-voorversterker: (36) em (41).

"Bij de beschouwing van fig. 12 komt de mogelijkheid naar voren dat een

stabiele werking van de tunneldio~e-versterkerkan bestaan terwijl

g - g + g3 < 0, namelijk indien ";(g '- g + g3)< gO. De uitgangaconduc-g n g n
,tantie van de voorversterker is dan negatief. Om voor dit geval toch een

juiate toepassing van de formule van Fciis te verkrijgeo, dient deze uit

.gebreid te worden: F t' F II. en Gt , ala oorapronkelijkgedefiD±eerd, moe-ten

vervangen worden door de uitwisselbare grootheden (exchangeable quantities,

als ingevoerd door Adler en Haus, zie lit. 6) F t' F en G toe em e
G is de uitwisselbare vermogensversterking (exchangeable gain), welke

e
-------~er defi~ie gelijk is .an d. verhoudrng van het-uitw1sse1baar vermogen

(exchangeable ?ower) aan de uitgang en het uitwisselbaar vermogen aan de

ingang van de betreffende versterkervierpool. Waar het beschikbare ver

mogen van een spanningabron E , met inwendige weeratand R , oorspronkelijk
s a

gegeven wordt door



- 25 -

- -- ~ -~---~------
4R • voor Rs > 0

a

en dUB gelijk is aan het maximale vermogen dat door de bron aan de (aan

gepaste) belaating geleverd kan worden, wordt het uitwisselbaar vermogen

gedefinieerd ala

Indian R >0 is dit gelijk aan het beschikbare vermo~en, indien R < 0 is
a s

het uitwisselbaar vermogen negatief, hetgeen fysiach betekent het maximale

vermogen dat door een juist gekozen belasting aan de bron kan worden geleverd

De schakeling van fig. 14 is ook yoor te stellen door twea vierpolen in

cascade: de aerste gevormd door de tunneldiode-versterker, de tweede door

meetversterker? mengtrap en middenfrequentversterker.

E

Fig. 15.

Ft Gt
Fm. Gm

•
r~sp.Fm G~

In overeenstemming met lit. 6) gelden de volgende uitgebreide formules:

F - 1
F F

em
tot = + Ge at et

,
, F 1em

F tot = Fet + Ge et

t

F - F
G

em em
et = ,

F - Fe tot e tot

,,
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-------- --- - --- -------------------- --- --- --- --- --- --- -------- --- --

Voor positieve uitgangsconductantie van de tunne~diode-versterkerzijn

deze identiek aon de uitdrukkingen (50) tim (52), voor negatieve uitgang~
-./

conductantie is G t< 0 (vergelijk (36», terwijl ook F - 1 < 0, resp.
,e ~

F - 1 <0.em

De bandbreedte van de meetversterker wordt bepaald wet behulp van de

Po1yskop II type SWOB - 4245/50 van Rohde & Schwarz.

Nadat de voorversterker is aangebracht b1~jkt deze methode niet meer te

vo1doen, om twee redenen:

1) De ruisbron moet vervangen worden aoor de Polyskop-uitgang. De

geringe afwijking in inwendige impedanties kan weI opgevangen worden door

het gebruik van een 10 dB-verzwakker als bUffertrap. Ernstiger is echter

het feit dat hierbij de kritische afstemming van de tunneldiodeversterker

gemakkelijk verloopt, waardoor zijn gedrag anders wordt.

2) Vanwege de niet-linearitiet van de tunneldiode moet het meetsignaal

voldoende klein zijn. In. dit geval blijkt echter ongewenste straling vande

Polyskop-meetzender en de toevoerkabel een ontoelaatbaar grote rol te gaan

spelen.

De, op1os6ing is gevonden in de vo1gende vorm:

Terwij1 de ruisbron op temperatuur T is geschake1d wordt de EC157 van de
l 5

meetversterker gepulseerd (hoofdstuk V). De aanwijzing van de synchroon-

detector is nu evenredig met het vermogen aan de uitgang van de midden

frequantversterker. De ~requentie v~n het oscillatorsignaal wordt derh~lve

gerege1d tot de uits1ag van de synchroondetector de helft is van de

maxima1e: dit naar beide zijden van het punt voor maximale aanwijzing.

De bandbreedte is dan het verschil in meng-osci11atorfrequentie voor de

punten waarbij de meteruitslag van de synchroondetector tot de helft ge

daa1d is.

Tegen deze werkwijze z~Jn de vo1gende bezwaren aan te voereD:

1) Naast de rUisbijdrage van de bron en de tunneldiodeversterker

draagt ook het overige circuit tot het totale ruisvermogen bij.

2) Bij variatie van de oscil1atorfrequentie verandert wellicht de

versterking van het meetversterker-mengtrap + middenfrequent-versterker

circuit a1 of niet met de krista1stroom (hoofdstuk V) en met deze laatste,
de ruisfactor F ,resp. Fem em.
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3) Mogelijk is het verband tussen het vermogen aan de uitgang van de

30 MHz-versterker en de meteruitslag van de synchroondetector niet lineair.

AIle hier genoemde bezwaren blijken in de praktijk echter slechts van

geringe betekenis te zijn. Ze introduceren een mogelijke fout welke ver

binnen. de nauwkeurigheid ligt waarmee'de oscillatorfrequentie kan worden

afgelezen. Deze laatste bedraagt ca. 10 % van de gemeten bandbreedtes,
,-

welke ter grootte van 3 MHz zijn.
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De ruisbron bevat een argon gasbuis. Het frequentiespectrum van de generator

is constant in het gebied van 300 - 3000 MHz; de excess-ruis van de gas-
----buis is 15,6 Z 0,2 dB. De uitgangsimpedantie is 50!2 a1 of niet met ontstoken

gasbuis.

De tunne1diode-voorversterker is reeds uitvoerig besproken bij de beschou

wing van de stabiliteitsvoorwaarden (hoofdstuk III).

De impedantietransformatoren I.T.2 en l.T.3 bestaan uit twee korts1uitzui

gars op onderling vaste afstand. Ze dienen,respectievelijk om de ingangs

impedantie yan de meetversterker en van de mengtrap op 50fl te brengen.

I.T.4 zorgt voor een 50lL aanpassing van de mengtrap naar de middenfre

quentversterker en bestaat uit eenTr-netwerk (fig. 17).

I I- l'Gt'" 1 4mengkristal
ca'ooft

middenfreq.--c, -r-c~ son versterker
30 MHz- ----0

I. T.' .

Fig.
l

1,7 •

De aanpassing is goed voor de gehele doorlaatband van de 30 MHz-vereterker.

De"versterker bestaat uit de EC157 schij~ode met kathode-roostep-en

anode-rooster-trilholte. In- en uitgang zijn coaxiaal uitgevoerd. De

triode wordt ingesteld in het punt I = 15 mA, V = 180 V. De (variabele"la a
kathodeweerstand Rk bedraagt daarbij 240ilwaardoor dus Vg = - 3,6 V. De

buis wordt periodiek afgeknepen (200 Hz) door op de kathode een blokspanning

te zetten afkomstig van de pulsgenerator GM2314 (Philips). Deze laatste

kan pulsen van maximaal 40 V leveren; de inwendige weerstand bedraagt

daarbij 880 fl. • Om bij hogere 1a-waarden voor de EC15?, welke corresponderen

met lagere ~, de buis toch nog te kunnen dichtdrukken is tussen de

generator en de versterker een schakeltrap aangebracht (fig. 18).
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--------

GM 2314

n 3k9

'I....-_--...I----~

1M

naar 200Hz
bandfilter

<fig 9)

Fig. 18.

EC 157

De kathodepotentiaal van de triode varieert daardoor, bij de gebruikte

bUisinstelling, tUBBen 3,6 V en 29,3 V, overeenkomend met de toestanden

open. en dicht.

TuBsen de versterker en de mengtrap is een 10 dB-verzwakker aangebracht.

Deze heeft een drietal functies.

a) Ter~gwerking van het mengoscillatorsignaal wordt voorkomen.

b) De Btroom door het mengkristal blijlt constant ala aan de in gang

van de meetversterker een wisselende impedantie wordt aangebracht. De

meetversterker-uitgangsimpedantie verandert dUB niet. -~I

c) De genoemde ui tgangsimpedantie is gelijk aan 50 a .

De mengoBcillator is met het mengkristal verbonden via een 10 dB-verzwakker

en een laagdoorlaatfilter met een g~nsfrequent~~OOOMHz; d~t Iaatste '

om te voorkomen dat hogere harmonischen het mengkriBtal bereiken.
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De 30 MHz-middenfrequentversterker bestaat uit ~en triple'met de penthode

EF184, voorafgegaan door een cascade-ingangstrap met'de E88cc. De totale
-./

versterking bedraagt 71,7 dB en is lineair tot een ingangssignaal van

50 IUV. De bandbreedte is 3,2 MHz; de ruisfactor F = 6; de in- en uitgangs

impedantie is 50.Q •

Bij de kwadratische detector wOrdt seriedetectie toegepast met behulp Van

de OA90. De signalen zijn zo klein, dat slechts het kwadratische gedeelte

van de diodekarakteristiek wordt gebruikt. De gedetecteerde spanning aan

de uitgang is dan evenredig met het vermogen aan de ingang.

De synchroondetector berust op het principe van de ring-modulator. Aan een

zijde'wordt het te meten signaal, aan de andere zijde het synchronisatie

signaal toegevoerd. Het laatste dient vele malen groter te zijn dan het

aerate, waardoor het bepale~d is voor de schakeling van de diodes.

Het resultaat aan de uitgang van de modulator is dan o.a. een gelijkspanning

welke in grootte evenredig is met het te metensignaal. Deze wordt door

sen gelijkspanningsbuisvoltmeter, voorafgegaan door een RC-netwerk waarvan
, '

de tijdconstante ~ is in te stellen op resp. 0,5; 7 en 20 seconden, gemeten.

Een ~ van 7 sec. wordt meestal gebruikt.

Daar in de eerste trap van het meetcircuit van de synchroondetector een

200 Hz bandfilter aanwezig is, terwijl dit in het synchronisatiecircuit

ontbreekt, is tussen de schakeltrap en de detector (fig.16) oak een dergelijk
l

bandf~lter geplaatst. ~it blijkt noodzakelijk te zijn'om een goede syn-

chronisatie mogelijk te maken.
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Meetresultaten en berekeningen.

2._D~ !uEn.!l~i.2d~-,gr£o!h.!d.!n.:.

De waarden van de negatieve differentiaaleonductantie -g en de junetion

capaciteit (tabel 1) zijn gemeten bij 30 MHz. Bij de frequentie van 1150 MHz,

waarbij'detunneldiode als versterker wordt toegepast, wordt de invloed

van de seriezelfinductie L en de weerstand R (fig. 3a) groot. De con-
a S I

ductantie g wordt a.h.w. getransformeerd naar g , terwijl C overgaat in C.
n

Voor het vervangingsschema van de tunneldiode (fig. 3a) is dan het aequi-

valente circuit van fig. 19 te geven.

c'

Fig. 19-

(58)

f

C

RZC _ (,}L R2CZ - L .= ..........:6:;.....-..,.....-__--:;6 ~

{-R+R + W
2 L RC)2 + w 2 (L -R RC)2

s S 6 S

f

De grootheden R an C z1Jn, met inachtneming van de grootte-ord~ der
. n 6 rad n

diverse termen (w= 2"TT. 1150.10 Isee, L ;:;;: 15 nH, R = 3 ,-R en C
S 'S

uit tabel 1), in goede benadering gelijk aan

(1 _ I",}L C)2

_ __---'R~-=-=~R~~::;;~8~~---~--------------t(,60)
n 1 _ '-AiR RC 2

s



- 33 -

of

------ --t---~---- c·_-- -------- --- ---- ------------ --
e =--~--

1 - W
2L e

s

Met behulp van (61) en (62) zijn de gecorrigeerde waarden te berekenen. Ze

worden gegeven in tabel 1 als functie van de spanning over de tunneldiode,
(inst. mV). Het verloop van g, e,g en C tenslotte is in beeld gebracht. n
in grafiek I.

L = 15 nH, R = 3i2.
s· s

Inst. -g e -gn' C'
mV m.mho pF m.mho pF

90 - 3,5 0,31 - 6,1 0,41

100 - 2,5 0,32 - 4,5 0,42

110 - 1,7 0,33 - 3,2 0,44

120 - 1,2 0,39 - 2,4 0,56

130 - 0,8 0,49 - 2,0 0,79

140 - 0,5 0,62 - 1,9 1,28

Tabel 1.

~._D~ ~e~tyeEs!eEk~rgr£o!h~d~n~

a. Gemeten met de automatische ruisfactorindicator •.

Met de automatische ~uisfactorindicatorworden achtereenvolgens gemeten, ,
F ,F ,F eD F (pag.2O). Hieruit wordt met (44) de vermogensversterkinemm mm m m
G berekend. Gebruik makend van de verkregen waarde levert (42) dan de

IlV

ruisfactor van de meet~ersterker. De resultaten zijn samengevat in tabel 2.

, ,
F F F F G F. mm mID m m mv mv

- -. -

50,1 446,7 31,6 223,9 2,06 7,8

Tabel 2.

De contrale-meting voor de vermogensveraterking met behulp van een meet

zender en detector levert
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en betekent dus een goede overeenstemming met de uit de ruismetingen be-

o rekende G •mv
b. Gemeten volgens de synchrone methode.

Met de synchrone methode worden de relatieve ruistemperuturen t , t., t
e J +

en t bepaald. De formules (48) en (49) leveren dan resp. Fen demv
minimale waarde hiervoor F .

r mv m1n.

t t
j

t t F F mine + - mv mv

1,8 2,9 1,9 1,3 7,6 7,3

Tabel 3.

De gevonden waarde voor de ruisf~ctor van de meetversterker verschilt

slechts 3 %van de onder a) ber~kende waarde. Daze afwijking ligt ruim

binnen de nauwkeurigheid voor beide methodes.

Voar zover de resultaten nodig zijn bij berekeningen aan het totale circuit

of gedeelten hiervan, na aanbrenging van de tunneldiode-voorversterker,

zal worden gerekend met de gemiddelde waarde voor de op verschillende wijze

bepaalde grootheden, d.w.z. F = 7,7 en G = 2.mv 0 mv
c. De bandbreedte.

Voor de bandbreedte wordt met behulp van deP~yskop gemeten B = 12,3 MHz.

De metingen zijn verricht voor verschillende instelpunten van de tunnel

diode, waarbij slechts K (zie hoofdstuk III) wordt bijgeregeld voor een
, 0

optimale ruisfactor Fe tot' resp. Fe tot. Beide vallen voor eenzelfde in-

stelpunt uiteraard samen met e~n en dezelfde stand van de kortsluitzuiger.

Van de bovenbedoelde metingen zijn drie series uitge~oerd met een ondarling

verschillende installing voor I.T.1 (hoofdstuk III), welke laatste corres

pondeert met onderling verschillende waarden voor g3 en go (fig. 12) bij

gelijke 1nstelpunten. Een van deze series zal in het navolgende uitvoerig

besproken worden, namelijk die waarvan de resultaten z1Jn samengevat in

tabel 4. Tenslotte zullen de resultaten van de tabellen 4 tim 6 in onder

linge vergelijking worden beschouwd.
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,
Gemeten worden de ruisfactoren Fe tot en Fe tot en de bandbreedte B.

De bij de berekening van Get en Fet noodzakelijke formules zijn (55) tim

i51J __~_ (3nJ en (37)..----Waarbi-,j -in--4()-~-vG~4t-e-veneens tte-lli:twisselbal e

grootheid zal worden genomen. Tevens zullen enkele, waar ze toegepast

moeten worden, nog af te leiden formules worden gebruikt.

Voor de ruisfactor van het meetversterker-mengtrap + middenfrequentverster-, '

kercircuit werd gevonden Fm :: 31,6, resp. Fm = 223,9. Voor ee~,positieve

uitgangsconductantie van de tun~eldiodeversterkerbetekent dit dat

F - 1 :: F - 1 = 30,6em m

• •resp. F - 1 = F - 1 :: 222,9em II

voor negatieve uitgangsconductantie dat

F - 1 = -(F - 1) = -30,6em III

, I

resp. F - 1 :: -(F - 1 ) :: - 222,9em m

(64)

(66)

,
Uit bovenstaande gegevens en de gemeten waarden voor Fe tot en Fe tot

is met (57) Get te berekenen. Het teken dat aan de uitwisselbare

vermogensversterking moet worden toegekend is te bepalen via een beschou~

wing van de gemeten b~ndbreeqtes en het verloop van IGetl •

Uit (37) voIgt:

(67)

(36»).
(68)

Voor eenzelfde aerie metingen is,de totale kringcapaciteit C constant.n
Immers de zelfinduct1e verandert daarbij niet. Bij wijziging van hat,
instelpunt van de tunneldiode krijgt C (fig. 11 en 19) e~n~andere waarde.

Daze v-erandering wordt capacitief ~ijgeregeld met K (hO(JfdBtU~l!i; C
4

ui t--
(fig. 11). Formule (67) bevat alechts als variabele de term ~ ~.

D. uitdr~i~Yoor d. uitwi8selbar.e vermogensversterking is g (zie

G = g
et g -g +g3'g n

Hieruit voIgt
G -1

et

Get
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Voor de bandbreedte wordt dan, na substitutie van (69) in (67) gevonden

gg f 1 go 1B = 2'11"G--~tS:---""-g::: -J---~-~- ~ {_'il(}}
D et g

Een beschouwing van daze laatste formule leidt tot de volgende conclusies:

verloop van B met het
instelpunt

verloop van G t met
het instelpunt e

teken voor
Get

=
toenemend

afnemend c:=-----
---------------- afnemend__--~----=- toenemendtoenemend -= ===

---- afnemend

+

+

Ui t de gemeten bandbreedtes en de met (57) berekende waarden voor IGetl

is aldus het teken voor de uitwisselbare vermogensversterking van het
I

tunneldiode-circuit te bepalen. Het teken van F - 1, resp. F - 1,em em
correspondeert, zoals reeds eerder opgemerkt, hiermee.

De ruisfactor van de tunneldiode-voorversterker volgt nu uit de gevonden

waarde voor G t' (63) of (65), F t t en formule (55).e - . e 0

Tenslotte wordt de ruisfactor van het cir~uit tunneldiodeversterker -

meetversterker, F t ,bereRend uite mv

F -1
F . = F + --",e_m_v__

etmv et Get

De resultaten worden gegeven in de onderstaande tabellen.

Serie I.

Inst. , B Get I Fet F lo( +1}t1F F etmvmV e tot e tot f.1Hz kfi g
-

80 14,8 28,8 3,3 +13,7 12,6 13,1

90 8,7 15,9 3,2 +26~7 , 7,6 7,8 1,2
100 5,8 1.1,8 3,1 +32,1 4,8 5,0 1,1
110 4,4 9,8 3,0 +35,6 3,5 3,7 1,1

120 3,6 9,8 2,9 . -31 ,0 2,6 2,8 1,1
130 3,4 11.2 2 8 _;>4.7 ? ? :> c::. 1 .... .. ,

I 140 3,6 11,0 2,9 +23,4 2,3 2,7 1,2

I 150 4,1

j

3,0 I +17,5 I 2,4 2,B15,1 I

I 160 4,9
I

ij 17,0 3,1 I +15,9 3,0 3,4
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__ ~i..e.-IL---------------- ----

,
Inst. F tot F tot B G ' Fet F (0(.+1 )/g

mY e e MHz et etmv k!1 g

90 8,5 9,4 3,2 -214 8,4 8,4 1,4
100 5,2 6,2 2,9 - .192 5,0 5,0 1,1

110 3,3 4,4 2,8 .175 3,1 3,1 1,0

120 2,7 3,9 2,7 -160 2,5 2,5 1,0

130 2,2 3,5 2,6 -148 2,0 2,0 1,0

Tabel 5.

Serie III.

,
Inst. F tot F tot_ .B Get Fet F (ot +1)/g

mY e e MHz etmv kll g

90 9,6 18,6 3,2 +21,4 8,2 8,5 1,3
100 6,2 13,2 3,1 +21,5 5,1 5,3 1,1

110 4,7 11,5 3,0 +28,3 3,8 4,0 1,2

120 3,9 11,5 2,9 -25,3 2,7 3,0 1,1

130 3,7 13,8 2,8 -19,0 2,1 2,4 1,2

Tabel 6,

r Het verloop van F t als functie van de bandbreedte wordt gegeven ine mv
grafiek II.

Om· het verloop~van F tala functie van de stabiliteit te verkrijgene mv
moet het verband tuasen deze laatate en de bandbreedte worden onderzocht.

De stabiliteitsfactor S wordt, in analogie aan de in lit. 1) ingevoerde

definitie, vertaald in de hier gebruikte grootheden (zie hoofdstuk II en~_

appendix) gegeven door

s = gg+g3-gn+gO

gn-g3

Hieruit volgt

r

(72)
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G -1et
g + g3 - gn + go = g G

g g et
• S

De gevonden uitdrukking van de bandbreedte (37) luidt:

B =
gg+g3-gn+gO

27fCn

Het verband tussen B en

gg G -1
B et= 2lrC • Gn et

G ':'1
of B A. at S=

Get
•

S wordt nu gevonden door 6ubstitutie van (74) ,

• s

(75)

Hierin is A een constante voor iedera serie metingen (zie opmerking onder

(67»; voor de verschillende series kan A echter een andere waarde hebben

= F t (B)e mv
bepalen.

omdat C anders kan zijn.. n
Met behulp van (75), de berekende waardln voor G t en F te e mv

als functie van de stabiliteit teis nu de ruisfactor F te mv
Het verloop wordt gegeven in grafiek III.

Controle-berekening.

Daar tot nu toe slechts enkele grootheden door rechtstreekae meting be

paald konden worden en de overige. dopr berekening, treedt het belang van

een controle-mogelijkheid voar de jUistheid van de resultaten dUidelijk op

de voorgrond. Een dergelijke mogelijkheid blijkt inderdaad te bestaan.

De gedachtengang is hierbij als volgt:

De uitdrukking voor de ruisfactor van de tunneldiodeversterker (41) is

in uitgebreide vorm

Fet
1
~ o<,gn

= + +-
gg gg

g3-gn (o(+1)g
of Fet 1

n= + + t

gg gg

(76)

Substitutie van (69) hierin levert

(
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(78)

De gevonden Vlaard~n voor Get Zl. In zo groot dat 1 <: 0.1 of« 0.1.
Get

De tweede term in het rechterlid van (58) ligt derhalve ver binnen

de nauwkeurigheid waarmee Fet berekend kan worden, hetgeen verwaarlozing

van deze term rechtvaardigt. '

Voor G -tunneldiodes,(de gebruikte is een G tunneldiode)t is de waardee e
van ~ vrijwel constant (~ 10 %) in het gebied van ca 90 tot 140 mV spanning

over de tunneldiode en neemt daar buiten aan beide zijden anel toe.

Daar verder g bij de metingen Diet verandert t zal het rechterlid van (79)
g

dus een constanta waarde moeten opleveren in het genoemde gebied.

Hieraan blijkt inderdaad redelijk te worden voldaan (tabel 4 tim 6).

Beschouwingen bij de resultaten.

Allereerst worden de resultaten van de eerste serie metingen (tabel 4)

beschouwd. Voor de tweede en derde serie zal eenzelfde discussie kunnen

worden gehouden. Het teken van Get is aan de hand van (68) als volgt te

verklaren:
t

Bij~een spanning van 80 mV over de tunneldiode (tabel 4) is blijkbaar

(80)

waardoor de uit\usselbare vermogensversterking positief is. Indien het

instelpunt verandert. worden gg en g
3 (deze t~g.~. d~ ~~j_~~e_mmin~_van!~_

zie hoofdstuk III) gewijzigd.- De waarde van g neemt af met toenemende
n

spanning over de tunneldiode (tabel 1). Om bij een instelpunt van 120 mV

Get<O te laton zijn moet dUB oak g3 afgenomen zijn en wel sterker in

absolute waarde dan g t zodat voldaan is aann

(81) I
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-- _.. - ~ ncn voorze~tenae-aa1.1-Jig-v-an g gaat daarna -k~nnelijk.weer overhe.erseu,
n

waardoor bij 140 mV (80) weer geldt en Get weer positief is.

·~ij beide overgangen moet een punt zijn waarbij Get oneindig groot wordt,

corresponderend met instabiliteit. Inderdaad wordt bij de instelpunten

"iets groter als 110 mV" en "iets kleiner als 140 mV" een bijzonder grote

versterking·geconstateerd. Een exacte meting blijkt op daze punten echter

niet reproduceerbaar te zijn•.Hieruit volgt dat de stabiliteit van ~et

systeem daar te wensen overlaat.

Het feit dat bij een spanning over de tunneldiode welke iets groter i~ dan

110 mV een grote versterking wordt waargenomen (>35,6; tabel4)

betekent dat het teken voor de uitwisselbare vermogensversterking.bij de

110 mY-installing positief is.

Het is opmerkelijk dat de bandbreedte relatief we1n1g verandert bij variatie

1
1 I govan het instelpunt namelijk slechts 15 %. Echter (70) leert dat a-- <g-

moet zijn. Immers, als dit Diet zo was, zou voor Get < 0 ook B et g

negatiet zijn. Dit is onmogelijk. De maximale waarde voer 1~lbehoeft nu
go et

slechts een factor, 2 kleiner te zijn dan -- om het geringe
gg

Op de tweede plaats worden de resultaten van de drie series metingen

(tabel 4 tim 6) onde~ling vergeleken.

1) Formula (76) laat, bij gelijk instelpunt doch andere g3' een andere

waar~e ~oor Fet verwachten. Deze verandering blijkt echter niet erg groot

te zijn. De verandering blijkt echter niet erg groot te zijn. De verandering
g3 .

van -- en/of de relatieve bijdrage hiervan tot de ruisfactor dus kennelijk
g . .-

ook ~et. Het verloop van deze laatste met het instelpunt blijkt inderdaad

qualitatief overeen te stemmen met het verloop van g • In dit verband kan
n

nog genoemd worden dat (61)

CJ-lR C
2

1 8 __

= g (1-c1L ~}2
8

,

het gemeten verloop van g en C, de te verwachten monotone daling resp.

stijging hiervan met toen.mende spanning over de tunneldiode en het bereken

de verloop van gn een minimum Yoor de gecorrigeerde differeAtiaaloonduc

tantie g bij een instelpunt van ca 140 mV laat verwachten.
n
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Bi;j--d-e-lJerote-serie-me~:lngeriword~tvoor Fet inderdaad een minimum gevonden

(tabel 4) bij 130 mV instelling. Dat deze waarde niet bij ea 140 mV ligt,

moet geweten worden aan de geringe, echter diet te verwaarlozen verandering
~ .

van de bijd~age van g tot de ruisfactor Fet •

2) Bij de verschfllende series metingen blijken de i~6telpunten waar

bij Ge.t van teken wisselt anders te liggen. Dit is verklaarbaar aan de hand

van (68)~ Immers, het teken van g - g + g3 bepaalt dat van G t; g is
g neg

steeds constant; gn is hetzelfde voor overeenkomstige instelpunten; g3

heeft echter een andere waarde. Vanwege het feit dat g3 vergelijkbaar is

met g -g (grote uitwisselbare vermogensversterkingenl) kan een geringen g
verandering van de eerste waarde reeds grote invloed hebben. Dit verklaart

tevens de grote verschillen in IGet I welke optreden.

Overigens is het verloop van g3 met het instelpunt voor iedere meetserie

ook aDders. Immers, ~3 vertegenwoo~digt de verliezen in bedrading.I.T.1.

R.I en K (hoofdstuk III). Bij ge~ijk instelpunt zijn deze totaalverliezen
-

niet het~elfde omdat de bijdrage van I.T.1 veranderd is.

De invloed van de bijdrage van K zal derhalve anders liggen waardoor ~ussen
r II

g3 (serie I), g3 (aerie II) en g3 (serie III) in afhankelijkheid van het

instelpunt geen lineair verband zal bestaan.

3) Ret verloop van de gemeten en berekende grootheden als functie

van de spanning over de tunneldiode is qualitatief gezien in grote lijnen

steeds hetzelfde. Ditbeantwoordt aa~ de verwachtingen omdat ingrijpende

veranderingen in het tunneldiode-versterkercircuit Diet hebben plaata gehad.

,
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Hootdstult VII.

Co.c;~ai..s.... --- --- - --- -~ -- - -
------------ ------------

Om een vergelijking te treffen met de in lit. 1) en 2) beschreven theorie

moet het verloop van F t ,de optimale ruisfactor voor het tunneldiode-
e mT

versterker-aeetTersterkercircuit, ala functie van de bandbreedte. resp.

stabiliteitsfactor beschouwd worden.

In overeenstemming met de genoemde theorie is dan te constateren dat lagere

ruisfactoren corresponderen met geringere bandbreedte, m.a.w. F t is eene m.,
monotooll stijgende functie va~ B, resp. S· (zie grafiek II en III).

De invloed van de tunneldiode-voorversterker blijkt, met betrekking tot

de rUisfactoren, zeer groot te zijn. Waar voor F =7.7 gemeten werd, welke
. mv i

waarde door gunstige aanpassing is te reduceren tot F . = 7,;, ismv mJ.n
de ruiafactor F t bij een gunstig gekozen instelpunt voor de tunneldiodee mv .
een factor 2 i , bater. De bandbreedte is daarbij echter ca 4 maal zo klein

geworden. Indien dit laatste niet bezwaarlijk is, kan -toepassing van een

tunneldiode-voorversterker dua goede resultaten opleveren.

Een aanmerkelijk nadeel wat, naast afnemende stabiliteit van het systeem,

met het gebruik van tunneldiode-versterkers samengaat is het fait dat

de werking sterk afhankelijk is van de toegepaate broD ~impedantie) en de

belasting. Het gebruik van richtingaisolatoren - eveneens in verband met

een gewenste in- en uitgangaimpedantie .van 50..n. - aan beide zijden van de

versterker is daD ook een noodzakelijke voorwaarde.

Besproken wordt de mogelijkheid om te komen tot een quantitatieve aanslui

ting tussen theorie en ·praktijk.

De uitdrukking (68) en (76) houden in het geheel drie onbekenden in, namelijk

g3' Sg en ~. Voor een bepaald instelpunt zijnimmera de waarden voor gn'

Get en Fet uit de metingen bekend.,

Bij een ander instelpunt van de tunneldiode z1Jn g~, g , G t en F t
, ,.. "".11 e e

overgegaan in resp. g" gn' Get en Fet • De overige grootheden blijven bij

___~een~~ll-de_ s_e_I'ie_me_tingen consta-nt. Het resultatit is dus vier vergelijkingen
•

met een eTen groot aantal onbekenden, te weten g3' gg' oC en g3. _?plosaing

is hierdoor in principe mogelijk.

Daar bij de berekening echter grootheden, welke onderling in grootte-orde

____$~lijk_.zijn en----Z&~~en rout TaD.! 10 % trez1tten, onvermijdelijk

van elkaar afgetrokken moeten worden, blijkt doze methode thana nog niet

zinvol.
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Dit op grond van ontoelaatbaar grote onnauwkeurigheden, 100 % en meer,

welke optreden. Een betere meetmo~elijkneid,ishier dua een eerate ver

eiste. Hiermee zal dan een nauwkeuriger meting van de bandbreedte moeten

samengaan. Een nauwkeurigheid van ~ 0,05 MHz zal men daarbij tenminste

ala eiB moeten stellen. Indien de bezwaren tegen de hier gebruikte meet

methode voor B, zoals genoemd op pag.26J27,daarbij een te grote rol gaan

spelen kan de bandbreedte wellicht beter bepaald worden door de ruisbron

te vervangen door .een oscillator waarvan de frequentie wordt gevarieerd

tuasen de punten waarvoor de uitslag van de synchroondetector de helft

van de maximale waarde bedraagt. De oscillatorimpedantie moat, evenals de

amplitude van 'het oscillatorsignaal, daarbij constant blijven.

Op de tweede plaats zal de bepaling van go en Cn bij 1150 MHz de nodige

problemen scheppen.

Slechts indien voor de genoemde moeilijkheden een aanvaardbare oplossing

zal worden gevonden is een quudi~atieve aansluiting van de praktijk aan de

theorie te onderzoeken.

Bij het beschreven experiment werden de beschouwingen nog beperkt tot

qualitatieve, welke overigens tot een goede overeenstemming met de theorie

lieten concluderen.

Naschrift.

,Tenslot te willen we allen, welke ons behulpzaam z~Jn geweest bij het

verrichten van dit afstudeerwerk en het tot stand komen van dit verslag,
,

oprecht danken. In het bijzonder dient een dankwoord gericht te worden aan

Prof.dr. K.S. Knol en ire J.H. van den Boorn, onder wier leiding genoemd

onderzoek plaats vond.

,
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Appendix.

~g~~~Y~~~~~~~~~~~~J~~~~~~~~~~_

Met behulp van(~4(~en de gemeten waarden voor L • R , g en C (tabel 1)
s s

zijn de resistieve afsnijfrequentie fa en de eigen resonantiefrequentie f r
van de tunneldiode als functie van het instelpunt te berekenen. Dit

leidt tot het volgende overzicht:

Inst.
mV

90
100

110

120

130

140

17,9

15,0

11,7

8,2

5,1

3,3

Tabel 7 .

f
r

G Hz

2,28

2,24

2,23
2,07

1,82

1.64

Beide frequenties zijn voldoende hoger dan de gewenste werkfrequentie van

1150 MHz.

!e£b.!n~ !u.§!s~n_tJ:le.2r.!t!s.£h~ . .!n_p!:~t!s.£h.! ,gr.20!h.!d.!n~

Het~ver~and tussen de in hoofdstuk II gebruikte theoretische grootheden,

welke gelijk gekozen zijn aan die van lit. 1), en de praktische, welke

bij de beschrijving van dit onderzoek gebruikt zijn, (hoofdstuk II tim VII),

is uit het voorgaande eenvoudig na te gaan. Het wordt s~engevat in tabel 8.

Omschrijving

getransformeerde broneonductantie

neg. conductantie ,van de ingangsvierpool

getransformeerde belastingsconduetantie

______~_~_t~o~.t~,a~~~capaciteit

neg. differentiaalcond. Tan de tunneldiode

junctioncapbciteit Tan de tunneldiode

gg gs

g3 - gn go

go g1- .- .

v
n C

t
-g g-

C c-
Tabel 8
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Er blijft tenslotte te onderzoeken de samenhang tussen de grootheden ~ enO'.

Deze is te bepalen door de respectievelijke uitdrukkingen voor de ruisfac

tor van de tunneldiodeversterker te bezien. Volgens de theoretische be

echouwingen luidt deze (vergelijk (3) en fig. 1)

G
F - - 1 -!!St - +

• gs
(82)

welke vergeleken moet worden met (76)

Dit leidt tot

(84)

Met behulp van tabel 8 is (84) te vereenvoudigen tot

het eindresultaat.
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